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Pengantar Penerbit

Segala puji bagi Allah &, Tuhan semesta alarn, yang senantiasa

melimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada umd manr.si4 menuntun

kita untuk tenrs msnggali ilrru yang ditebarkan di setiap ciptaan-Ny4 serta

menjaga agama-Nya dengan memberikan tongkat estafet misi kenabian

kepadaparaulama.

Shalawat dan salam se,moga senantiasa tercurahkan kepadaju{ungan

dan srniteladanyang diakui oleh lawan dan kawan, Muhanrmad $. Juga

kepada keluarga dan selurutr sahabatrya serta orang-orang yang mengilarti

petrnjuknyahinggaHari Pe,mbalasan

Buku yang berada di tangan pembaca adalah salah satu karya Ibnu

Daqrq Al Id $,1. 702 fD. Bular yang diberi judul lhkamul Ahkam int
menj elaskan htab Umdatul Ahkam karyaAMul Ghani Al Maqdisi (W. 600

fD. Hadits-hadits png terdapat dalam Utndah Al Ahkmtadalah hadits hukum

png diriwaytkan olehAl Bukhari dan Mulim.

Seinogabukupnglrani persembahkmini d@mqerk4akbazmatr
pengetahuandanliteraturlslankita,sertamexnbdkankonstibrsipositifuutuk

pengembangan agama Islam di tanah air.

Sesungguhnya setiap manusia adalah maktrluk yang tidak bisa luput

dari kesalatran dan kekelinran, karena kesempr.rmaan hanya milikAllah &,
maka lritik dan saran yang me,mbangun sangat dihrapkan dari pembaca

yang budimaq sehingga kami dapat mempersembahkan buku serta karya

tulis png lebih baik dan lebih bermum"
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Dengan menyebut nama Alah WnS Maha Pengasih lagi Maha

Panya5nng

KITAB PUASA

;* lt J';:, iv ,iG ^* ?nt 'd:, 6;:r; gri t - \ v^

;:t{ >*t oy i;- ti ti lp) 06) r}k t :*i * i"
lcLl7.tcz toI z

.4^.a+ V3.c 
13.a1

L78. Diriwaptkan dari Abu Hurairah 4h, dia berkata:

Rasulullah # bersaMa, "Jangan kalian mendahulukan Ratnadhan

dengan puasa safu hai atau dua hari, kecuali onng lnng biasa

melakul<an puasa, mal<a dia hendaknSa b*puaa (di han ifu).4

Penjelasan:

Terkait hadits ini terdapat beberapa permasalahan, yaifu:

Peftama, hadih ini memuat keterangan yang secara tegas

menyanggah pendapat kaum Rafidhah, yang mendahulukan puasa

sebelum melihat hilal (rul<tnhl. Sebab, "Flamadhan" nama bulan di

antara dua hilal (Sya'ban dan Syawal), Jika seseorang berpuasa sehari

sebelum Ramadhan berarti dia telah mendahulukan puasa Ramadhan.

Kdua, hadits di atas menerangkan pengertian hadits yang lain,

yaitu hadits giS. ,jpti $1 ti* "Beryuaaldt karena melihah5a

(hilal bulan Ramadhan); dan berbul<alah larqta melihahzya (hilal bulan

1 HR. Al Bukhari secara mu'allaq dan li-maushulkan, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Mafifi, dan Ahmad.
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$nwal). "Huruf lam padal<ata +j}berfungsi untuk membatasi, bukan

sebagai penjelas alasan, sebagaimana penafsiran kaum Rafidhah. Pun

seandainya hurul lam dalam kata ini berfungsi untuk penjelas alasan,

maka ia juga tidak berkonsekuensi mendahulukan puasa atas rul<jah.

Contohnya kalimat li'{ t"-:) ?fl (hormati Zaid saat dia masuk), tdak

berkonsekuensi mendahulukan penghormatan sebelum Zaid masuk.

Kalimat yang hampir sama dengan contoh ini sangat butyok.

Penafsiran hurut lam di sini pada fungsi membatasi tidak lepas

dari asumsi yang diperbolehkan dan keluar dari makna dasam5n

(haqiqah). Sebab, waktu rul<5nl>pada malam hari-bukanlah tempat

unfuk berpuasa.

Ketiga, hadits ini memuat dalil 1nng menegaskan bahwa puasa

yang rutin dilakukan jika wakfunya bertepatan dengan sehari atau dua

hari menjelang Rarnadhan, boleh berpuasa di wakfu tersebut. Kasus ini

tidak masuk dalam larangan di atas, baik kebiasaan itu dilakukan sebab

nadzar atau sesuai urutan puasa bukan nadzar. Kedua kasus ini masuk

dalam sabda beliau 'rlr}i 6? ?F- t)'e ,'*3 \l %e"uAi onng tms
biasa melald<an puasa, maka b*pmsalah (prda hai ifu)'. r

Kernpt, hadib di atas menrpakan dalil kernakruhan mengawali

puasa Ramadhan dengan puasa sunah sehari atau dua hari menjelang

Ramadhan, karena ini sudah menyimpang dari dispensasi yang

ditetapkan. Mungkin saia praktik prnsa ini rrnsuk dalam kasus nadzar

pua$ setnri yang ditenhrkan waldunya, ditiniau dari segi pelafalan

nadzar. Akan' tetapi, ia konhadiksi dengan beberapa dalil lnng
mernerintahkan unfuk mernenuhi nadrzar.

2 IhkemulAhkam



J';:r'c1- iGt#?nt otr'#; yt *;* -rvr
,t's'bG;:F-l:,6;, ry'ri;:r:el:,6:JA *3 ivht & lt

.ti r,r:iu'{_*'i'ty
179. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar 6, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah # bersaMa, 'Jika kalian melihabrya (hiAt

Ramadhan) mal<a beryuaalah; dan jilca l<alian melihahya (hilal SWowl)

maka befrul<alah. Jih (paAlihatan) l<alian tertutup matdung, naka
per*inl<anhh ia.e

PenJelasan:

Ulasan hadits ini bisa ditinjau dari berbagai persepsi.

Perbma, hadits ini mengindikasikan keterkaitan hukum puasa

Ramadhan dengan rul<tah. Tetapi, bukan ruk9ah yang dilakukan

perorangan, melainkan rukph secara umurn. Hadits di atas juga

menandaskan put$a Ramadhan fidak terkait dengan hisab yang

dikernukakan oleh para astronom atau ahli ilmu falak. Seorang ulama

dari kalangan mutaqaddiminberpendapat, hisab bisa digunakan sebagai

acuan dalam menenhrlon awal Ramadhan. Sebagian ulama Baghdad

dari kalangan Malikiyah cenderung pada pendapat ini. Sebagian

pembesar Syafi'iyah, representasi dari pendukung hisab,

mengemukakan pendapat lrang sama. Pendapat ini kurang tepat, sesuai

riwaSat yang bersumber dari Muthanif bin Abdillah dari kalangan

mutaqaddimin.

Sebagian ulama mengntakan, "Sangat mungkin Muthafrif tidak

menyatakan demikian. Pern5ptaan se,benamya yaifu 'hisab tidak bbleh

dijadikan pedoman unfuk menentukan puasa, karena tahun dengan

2 HR. Al Bukhari--dengan redaksi ini-, Muslim, An-Nasa'i, dan lbnu Majah.

3IhkamulAhkam



acuan bulan (qamariyah) berbeda dengan matahari (syamsryah), sesuai

analisis para astronom, mengingat permulaan bulan yang ditetapkan

dengan hisab lebih awal satu atau dua hari dari awal bulan dengan

acuan ruk5nh. Demikian ini terjadi karena suafu faktor yang tidak

ditbrangkan oleh Allah &.

Apabila hisab mengindikasikan bahwa hilal telah muncul di

cakrawala png bisa dilihat mata kepala-seandain5ra tidak terdapat

penghalang, seperti mendung-, ini berkonsekuensi hukum wajib purasa,

karena terdapat penyebab syar'i.

Ruktah dalam arti sebenamya bukan syarat yang ma,luajibkan

puasa. Sebab, para ulama sepakat orang yang dipenjara jika yakin

bilangan bulan Sya'ban telah gmap, atau berdasarkan ijtihad dengan

berbagai indikator, bahwa hari itu bulan Ramadhan, maka dia wajib

berpuasa, meskipun dia tidak melihat hilal. Orang yang melihat hilal

tidak menginformasikan kepadan5;a.

Kdua, hadits di atas mengindikasikan karajiban puasa bagi

setiap individu yang melihat hilal bulan Ramadhan, dan ketuajiban

berbuka puasa bagi individu 1ang melihat hilal bulan Syawal. Pendapat

berikut kurang tepat, bahwa indMdu yang melihat hilal bulan Syawal

sendirian fidak wajib batuka puasa. Akan tetapi, pam ulama

berpendapat, dia boleh berbul<a puasa tidak secara terang-terangan.

Kdiga, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum rul$ph

di suafu negeri: apakah kamjiban puasa itu berlaku bagi orang grang

tidak melihahrya?

Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama yang berpendapat bahwa

puhrsan masuknya bulan Rarnadhan di negeri tersebut tidak berlaku di

negeri lain. Derrikian ini seperti kbsus hilal sudah terlihat di suatu negeri

pada safu waktu, namun pada wakfu yang bersamaan di negeri png
lain hilal belum terlihat.

4 IhkmulAhkam



Berdasarkan rulgh pertama, bulan Sya'ban disempumakan

menjadi 30 hari, tetapi di nqeri lain yang belum terlihat hilal: apakah

harus berbuka puasa atau tidak?

Ulama yang berpendapat hukum' itsbat (penentuan akhir bulan

Ramadhan atau awal Syarrrual) tersebut berlaku di negeri lain, maka

orang-orang tidak melihat hilal itu wajib berbuka puasa. Kasus ini

pemah terjadi pada masa lbnu Abbas. Dia berkata, "Kami selalu

berpuasa hingga menyernpumakan tiga puluh hari; atau kami melihat
hilal." hnu Abbas menyatakan, "Dernikianlah Rasulullah #
mengajarkan kami."

Mungkin pemyataan yang dirnaksud Ibnu Abbas adalah

keterangan hadits ini yang berlaku umu, bukan hadits yang khusus.

Pendapat ini lebih tepat, menurut penulis. Wallahu A'lam.

Keernpt, ulama gnng bapendapat untuk mernberlakukan hisab

datam puasa berargumen dengan saMa beliau n ti:lti "maka

perkiml<anlah". Frase ini menrpakan perintah rcng menunfut penafsiran

lain. Ulama yang lain menafsirkannSn dengan "penyernpumaan bilangan

tiga puluh hari". Frase n rl.#ti "mal<a " mungkin

bermakna dernikian "penyempumaan bilangan tiga puluh hari", seperti

penjelasan yang terdapat dalam rira3nt yrang lain: 'i:ri i.uiit tjgti
"maka sempumakanlah bilangan tiga puluh hari."

Maksud sabda Nabi $ €-*'i "kalian tertutup mendung"

adalah, objek hilal terhalang oleh mendung. Berkenaan dengan redaksi

ini masih terdapat beberapa hadits dengan redasi lnng sama.

lnr l'v': i"' rc ;l;,' li,i,i,i;';i,,L
tIhlomutAhtram



180. Diriwayatkan dari Anas bin Malik &, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, 'hhurlah karena di dalam sahur terdapat

keberkahan.'a

Penjelasan:

Hadits ini merupakan dalil yang menegaskan sunahnya makan

sahur bagi orang yang berpuasa. ruasannya, karena sahur mengandtrng

b€rlGh. "Rerkah" bisa memiuk pada tnl-hal gnng bersifat spiritual,

karena menjalankan As-Sunnah berkonsekuensi pahala dan

tambahannya; juga bisa merujuk pada hal-hal yang berbau dunia, seperti

mernberi pasokan energi sdama berptnsa dan meringankan puasa

sehingga tidak terserang gangguan pencemaan.

Kata Jy'Ji artinya adalah makanan yang disantap pada waktu

sahur. Sedangkan kata trali urtinyu adalah makan pada waktu sahur.

B€rkah bisa berkaitan dengan setiap orang yang makan sahur sekaligus

hidangan png disantap saat sahur. Kata sahur termasuk benfuk

hiponim (satu kata yang sama dalam fulisan dan pelafalan narnun

mempunyai beberapa makna yang berteda). Bahkan, termasuk bentuk

majaz ditinjau dari penggunaan kutu d dalam redalsi ini. Jadi, hadits ini

bisa dibaca $alllt.J b1l "larana sunggwh di dalam makan sahuf , inr

yang paling banyak digunakan; atau yilJ, .J irl "l<arqra sunggah

dalam rmkan shuf .

Salah safu alasan dianiurkannya sahur adalah, unfuk bersikap

beda terhadap Ahli Kitab, karena mereka melarang makan sahur. Inilah

salah satu penjelasan bertambahrya hd-hal yang bersifat spiritual.

3 HR. Al Bukhari dengan redakst lni, Muslim, fui-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah,
dan Ahmad.
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,14:b ?nr or, 4 i N r,#!. i il r - r,r r

Jv ,;.itrbt JL1G i ,&; l:,ht J* !, )"rE ej*; :,lG

4';P ,s :Jvtr'r,ltjgritrr ,y ttu- € ,*-l'J ,,-it
181. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Tsabit 45,

dia berkata, "Kami pemah sahur bersama Rasulullah $, kemudian

beliau menunaikan shalat." Anas berkata, "Aku bertanya kepada Zaid,

'Berapa lama selisih antam adzan dan sahur?' Dia menjawab, 'sekitar

50 agrat'."4

Penjelasan:

Hadits ini merupakan dalil anjuran mengakhirkan makan sahur

dan melakukannya menjelang faiar. Secara zhahir, maksud adzan di sini

adalah adzan kedua. Anjuran mengakhirkan sahur tidak lain karena hal

ini lebih memungkinkan untuk mencapai tujuan sahur, gnifu menjaga

kektntan tubuh.

Terkait pesan hadits ini pam penganut sufi dan aliran batin

mernpunyai penafsiran makna dan hikmah puasa tersendiri, yaifu

menaklukkan syahwat batin dan kemaluan. Mereka menyatakan,

"Sebenamya orang !,arqg fidak porsi makannya belum

berhasil mencapai tujuan puasa: menaklukkan dua syahwat."

Pendapat yang tepat instn Alkh adalah porsi makan yang

melebihi kamiaran sehinsla menghilangkan hikmah puasa sama sekali,

ifu tidak dianjurkan, seperti gaya hidup orang-orang malah yang sangat

menggernari be6agai jenis makarnn dan minurrnn. Mempersiapkan diri

sernatang mungkin untr.rk meraih hikmah puas berikut fujuan thhpa

batas lainnya, sangat dianjurkan secara mutlak. Tingkatan anjuran ini

4 HR. Al Bukhari di beberapa tempat dengan redalsi yang berbeda-beda. Salah
satunya redaksi ini, Muslim, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan hnu Majah.

7IhkamulAhkam



berbeda-beda, sesuai tujuan dan kondisi masing-masing orang serta

sesuai kadar perbuatan yang mereka lakukan.

i'r Jyi Ll rcil ht or, * ?tt ekG;r - r,rr

,F i,*l'u"*L i: ),ar*riotr;- :*'ht *
'i:'*"

182. Diriwayatkan dari Ais5nh dan Ummu Salamah 6 bahwa

Rasulullah & masuk waktu fajar namun beliau junub karena

mengumpuli istrin5ra. Beliau kemudian mandi dan berpuasa.S

Penjelasan:

Ada pe6edaan ulama dalam menanggapi hadits ini. Abu

Hurairah meriwayatkan sebuah hadits # {* ')l g 'dbl ,i
"Barangsiapa masuk pagi han dalam kondisi junub, mal<a ia tidak

berpuasa. "Riwayat ini selanjutnya dikomfirrnasikan kepada seorang isfui

Rasulullah $, kernudian dia menginformasikan keterangan hadits di

utur, iii j ,-* '#- ou "Bahwa beliau pemah masuk waktu Subuh

dalam keadaan junub kenrudian beliau berpuasa". Keterangan berikut

juga sah "bahwa beliau menceritakan hal ifu tentang dirinya" sernentam

Abu Hurairah mengalihkan riwayatr5la pada Snng lain.

Para ahli fikih sepakat untuk mengamalkan hadits ini.

Kesepatakan ini telah menjadi iimak, atau seperti iimak.

5 HR. Al Bukhad dengan redaksi ini, Muslim, Abu Daud, dan At-Tirmidzi. At-
Tirmidzi berkata, "Hadib hasan shahih." Pralfik seperti ini juga dilakukan oleh

mayoriras ahli ilmu dart kalangan shahabat Nabi $ dan lainnya. Demikian ini
pendapat Sufuan, AsySyafi'i, Ahmad, dan Ishaq. Seiumlah Tabi'ln menyatakan,
"Apabila seseorang masuk wakhr subuh dalam keadaan junub, dia harus
mengqadha puasa hari itu." Pendapat yang pertama lehih shahih.

IhkamulAhkamsl



Kata ,Jif ! "karena ishinya" terjadi pembuangan redaksi karena

memuat berbagai penafsimn yang bisa menjadi penyebab keabsahan

puasa. Sebab, mimpi basah terjadi tanpa kehendak orang yang junub.

Mungkin juga dia menjadi penyebab keringanan (rukhsah). Hadits ini

bisa dijelaskan bahwa "junub Rasulullah tersebut karena hubungan intim

dengan istrinya", unfuk menghilangkan ksnungkinan penafuiran 5rang

lain.

Perbedaan pendapat antara para ahli fikih terkenal seperti ini

hanya terjadi dalam kasus perernpuan haid rcng telah suci kenrudian

fajar terbit sebelum dia mandi besar. Madzhab Malik menanggapi kasus

ini ada dua pendapat-tentang kev,rajiban mengqadha puasa.

Bahkan, Al Qur'an juga memberikan isyarat tentang keabsahan

puas orang yang masih dalam keadaan junub di pagi hari. Allah &
berfirman, "Sga 6y',;ill )$i'{tl H $ "oit ulutku, ba@mu pada

malam hart puasa bucampur dangan istimi' (Qs. Al Baqarah 12lt L87)

Ayat ini berkonsekuensi terhadap bolehnya berhubungan intim

pada malam hari bulan Ramadhan secm mutlak. Termasuk kategori

malam hari adalah, wakfu menjelang terbihTya fajar, yang tidak cukup

untuk malakukan mandi. Ayat ini berkonsekuesi bolehnya berhubungan

intim di waktu tersebut. Di antara darurat kasus ini, masuk pagi dalam

keadaan junub. Pembolehan terhadap alasan sesuatu berarti

pernbolehan terhadap sesuatu tersebut.

Kata #l'y-terdapat penrbuangan mtdhatlengkapnya bentunyi

"karena mengump-rli iskinp.
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183. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 4&, dari Nabi $, Miau

b€rsaMa, " Siap yans lup bhow dia sdang bapuaa, lalu malan

abu minum, hendal<hh dia manyantpunnlan puffiryD, larena Allah

telah ma nberinSa makan dan minum.6

Penjelasan:

Para ahli fikih be6eda pendapat tentang hul$rn orang lnng
lupa rnakan di saat berpuasa, apaloh itu mernbatalkan puasa atau tidak?

Abu Hanifah dan Asy-qpfi'i berpendapat, lupa rnakan fidak

mernatalkan puasa. Namun, Malik mer,rnjibkan qadha puasa. Pendapat

ini berdasarkan qiyas. Sebab, orang yang lupa makan di saat puasa telah

meninggalkan nrkun puasa, padahal ia termasuk hal-hal lrang

diperintatrkan. Kaidah menyebutlon "lupa tidak berpengaruh terhadap

tuntutan hd-hal yang diperintatrkan'.

Dasar ulama yang tidak meuajibkan qadha puasa bagi orang

Iupa makan di saat puzrsil, adalah hadits di atas dan hadits yang

sernakna, atau hadits lrang rnirip dengannya, Sebab, hadits ini

mernerintahkan orang tersebut unfuk melanjutkan puasa; dan tindakan

omng tersebut unfuk melanjutkan puasa tetap dinamakan "puasa".

Secara teksfual hadits ini diarahkan pada pengertian syara'. Jadi, puasa

yang dilakukan itu tetap sah. Sebagai konsekuensi pemahaman ini,

omng yang lupa makan di saat puasa tidak dikenai kauajiban qadha

puasa.

e HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirrnidzi, dan hnu Majah.
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Pendapat sebaliknya menafsirkan hadits di atas sebagai tindakan

penyempumaan benfuk puasa (sekadar menahan haus dan lapar namun

fidak dinilai sebagai ibadah yang sah; konsekuensinya dia wajib

mengqadha puasa-pent). Pemahaman ini disepakati oleh para ulama.

Pendapt ini ditanggapi dengan pernyataan kami di depan, bahun

"puasa" dalam hadib ini sestrai pengertian syara'.

Kefika sebuah kata dapat diarfilon s@ara bahasa dan syara',

maka pengertian secam syram' lebih utarna digunakan, kecuali ada dalil

lain Snng memperktrat pengertian bahasa, rnaka ia boleh dlgunakan.

Redaksi 
"A 

i hr &,lf f$ 'kqata Attah tetah manberinSa

mal<anan dan minuman"menrpakan dalil keabsahan puasa orang yang

lupa. Frase ini memberi isyarat pe6uatan (makan di saat puasa) yang

dilakukan oftIng Snng lupa terlepas dari konsekuensi hukumnlra. Hukum

berbuka yang diwajibkan atasnya merupakan konsekuensi tersebut. Para

ulama gnng berpendapat puasa orang ini batal menafsirkan frase ini

sebagai informasi pengangkatan dosa atas dirinya dan tidak dikenai

sanksi.

Keterkaitan hukum dengan rnalon dan minum dari segi

esensinya tidak menunfut konsekuensi yang berbeda terhadap objek

lain. Sebab, keterkaitan hukum di sini bersifat sindiran. Jadi, ia tidak

mengindikasikan penafian hukum terhadap tindakan sebaliknya. Atau,

sebab keterkaitan hukum secara dominan. Mengingat, lupa melakukan

hubungan intim adalah suatu lnng langka dalam kasus puasa.

Penyempitan hukum lbkhshislll dengan sesuatu png dominan tidak

berkonsekuensi msional.

Para ahli fikih berbeda pandangan mengenai hukum orang

melakukan hubungan intim karena di saat puasa, apakah perbuatan ini

membatalkan puasa, menumt kalangan yang berpendapat bahwa orang

yang makan karena lupa tidak mernbatalkannya? Para ulama yang

membatalkan puasa dalam kasus ini juga berbeda pendapat, apakah
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pelakunya dikenai kafarah? Padahal, mereka sepakat orang puasa yang

makan karena lupa, puasanya tidak batal. titik poin kasus ini terletak

pada minimnya peluang terjadinya hubungan intim karena lupa

dibanding kondisi makan karena lupa, dalam kasus yang berkaitan

dengan udzur dan lupa. Ulama yang ingin menganalogikan hubungan

intim karena lupa dengan hukum grang telah dicantumkan dalam nash

(dalam hal ini makan karena lupa), jalan satu-safunya ialah melalui qiyas.

Prakfik qiyas dengan objek yang berbeda pasti akan sulit, kecuali jika

pangambil hukum qiyas menerangkan bahwa sifat 5nng membedakan ini

tidak berlaku (mubhd.

&+ "r:rL 
'n 
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184. Diriwayatkan dari Abu Hurairah rs,, dia berkata, "Ketika

kami duduk-duduk di samping Nabi &, tiba-tiba seorang lelaki
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menghampiri beliau. Dia lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, celaka aku!'

Beliau bertanya, 'Mengap kamu celaka?' Dia berkata, 'Aku

menyefubuhi istriku, padahal aku sedang puasa.'-dalam riwayat lain

'aku menggauli istriku pada bulan Rarnadhan'- Rasulullah $ bersabda,

'Apakah kamu mempun5ai budak unfuk dimerdekakan? Dia menjawab,

'Tidak'. Beliau bertanya, 'Apal<ah l<anu mampu berpuaa dua bulan

berturut-furut? Dia menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi,'Apkah
kamu punya makanan unfuk 60 onng miskin? Dia menjawab, 'Tidak'.

Abu Huraimh melanjutkan, "Rasulullah $ kemudian terdiam.

Ketika kami dalam kondisi demikian, Rasulullah diberi sekeranjang

kurma. Beliau bertanya, 'Di mana oftng yang bertaryn tadi? Dia
menjawab, 'Saya!' Beliau berkata, 'Ambillah ini, lalu sdekahl<anlah!

Dia berkata, 'Apakah diberikan pada omng yang lebih miskin dariku,

wahai Rasulullah? Derni Allah, di antara dua tanah berbatu hitam ini

tidak ada kelmrga yang lebih miskin dari keluargaku.' Mendengar itu

Rasulullah $ tertawa, hingga gigi taringnya terlihat, kemudian beliau

berkata, 'Berilan ia unfuk keluatgamd."

Penielasan:

Kata api artinya adalah daerah png tersusun dari bebatuan

hitam.T

Ada beberapa nrasalah ten&ait hadits ini, yaitu:

7 HR. Al Bukhari dengan r"dakst lnl terrdapat di l€bih dari sahr tempat, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirml&i, hnu MaBh, dan Ahmad bin Hanbal.
Al-Hafizh Abdul Ghani dalam Al-Mublanuf menjelaskan: "Nama lelaki yang

bertanya kepada Nabi $ int adalah Salman atau Salamah bin Shakhr Al-Bayadhi:
Hadib ini dipertegas oleh riwaynt hnu Abu Syai
bah dari Salamah bin Shakhr yang be6unyi "Dia menjatuhkan zhihar kepada
iskinyn."
Ibnu Abdul Barm meriwayatkan dalarrr. At-Tamlid dari Sa'id bin Al-Musalyab:
Lelaki itu bemama Sahnan bin Shahrhr.
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. Pertama, hadits ini memuat dalil bahwa orang yang mengakui

tindakan maksiat tidak dikenai hadd. Hadits ini sebagai fatwa bahwa

pelaku maksiat tidak dihukum, karena Nabi $ tidak menghukum oftmg

tersebut yang mengaku telah bermaksiat. Ditinjau dari segi makna,

kedatangan orang ini untuk meminta fatwa mengindikasikan adanp
penyesalan dan taubat. Sementara itu, hukuman berfungsi unfuk

mernbenahi mental pelaku kejahatan. Tidak ada pernbenahan mental

terhadap tindakan yang sudah baik.

Selain itu, menghukum orang yang meminta f'atrpa dapat

menimbulkan ke5eraan masyarakat untuk mengaiukan fatwa ketika

melakukan kasus seperti itu. Hal ini efek negatif 5nng harus dicqah.

Kdua,jumhur umat mevrnjibkan kafarah terhadap orang yang

melakukan hubungan intim di siang hari Ramadhan secara sengaja.

Dikutip dari sebagian ulama, bahwa perbuatan ini tidak malajibkan

kafarah. Pendapat ini sangat s5mdz. Penjelasan pendapat ini, meskipun

s5adz, sebagai berikut: Seandainya kafarah diwajibkan terhadap orang

yang berhubungan intim di siang Ramadhan, tentu ia tidak akan gugur

di saat pelaku dalam kondisi sulit. Namun temyata, kafarat ini

digugurkan di saat sulit. Jadi, kafarat tersebut tidak wajib.

Penjelasan pendapat yang meunjibkan kafarat berikut ini: Qiyas

dan hukum asal menyebutkan, "ketika ditemukan penyebab png
meurajibkan denda harta, ia tidak gugur karena kondisi sulit". Seluruh

penyebab itu berlaku, kecuali terdapat penyebab lain png bertolak

belakang dan lebih ktnt darinya. Kondisi sulit sangat berseberangan

dengan karajiban mengeluarkan harta saat ihr juga, karena ini fidak

mungkin atau sangat berat. Karena ifu, ia diprioritaskan atas penyebab

yang meurajibkan mengelmrkan harta seketika itu juga.

Adapun membebankan kamjiban tersebut sebagai tanggungan

sampai kondisi mampu, tidak berlawanan dengan kondisi sulit di waktu

penyebab ifu terjadi. Pendapat tentang pengangkatan tunfutan
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penyebab tanpa ada faktor yang menentangnya, tidak diperbolehkan.

Kafarat tersebut gugur oleh kondisi sulit, karena ia belum dipenuhi; dan

Nabi S tidak memberi tahu orang tersebut bahwa kafarat itu menjadi

tanggungannya. Seandainya demikian, tentu beliau telah

memberitahukannya.

Tanggapan terhadap pendapat di atas: kavajiban kafarat

tersebut bisa jadi terhambat menurut madzhab ulama yang berpendapat

kafarat gugur oleh kondisi sulit, dengan mengacu pada dalil tersebut.

Kewajiban ini bisa juga diterima dan menyanggah kafarat orang ini

belum dipenuhi. Mereka beralasan dengan sabda Nabi $ "Makanlah ia.

Dan berikan ia pada keluargamu. "Bisa juga dikatakan, kafarat tersebut

belum dipenuhi. Mereka beralasan dengan tidak adanya keterangan

Nabi soal itu. Uraian tentang alasan-alasan ini akan dikemukakan lebih

lanjut nanti. In4n Allah.

Ketiga, para ulama berbeda pendapat tentang hubungan intim

karena lupa yang dilakukan pada siang hari di bulan Ramadhan, apakah

pelakunya dikenai kafarat? Para ulama pendukung Malik mernpunyai

dua pendapat. Ulama yang mewajibkan kafarah dalam kasus ini
berhujah, bahwa Nabi $ mewajibkan kafarah di saat orang ini bertanya,

tanpa meminta penjelasan lebih lanjut apakah hubungan itu dilakukan

secara sengaja atau lupa. Pufusan hukum yang dijatuhkan oleh

Rasulullah $ sesaat setelah pelaku mengungkapkan perkara yang

punya berbagai tafsiran kondisi dan berbeda-beda hukum, tanpa

meminta penjelasan lebih lanlut, berlaku seperti pufusan umum.

Tanggapan: kondisi lupa terkait masalah hubungan intim,

melakukan pemanasan sebelum senggama, lamanya hubungan badan,

dan tidak adanya perhatian terhadap hal ini dalam setiap waktu,

termasuk faktor yang memperkecil peluang terjadinya senggama dalam

keadaan lupa. Jadi, mengacu pada bunyi tekstual hadits ini, beliau tidak

membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Terlebih, omng badui ini berkata
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"celaka aku!" Pemyataan ini memberi isyarat bahwa hubungan intim

tersebut dilakukan secara sadar, dan dia mengetahui keharaman

perbuatan tersebut.

, Keempad hadits ini merupakan dalil berlakunln tiga ketentuan

dalam kafarat senggama di siang Ramadhan. Yaifu, memerdekakan

budak, berpuasa, dan memberi makan. Dalam l<rtab N-Mudawnnah

bersumber dari pemyataan Ibnu AI Qasim, disebutkan, "Malik hanya

menetapkan kewajiban mernberi makan." Apabila Malik hanya mengacu

pada bunyi tekstual hadits-5nng tidak memberlakukan memerdekakan

budak dan puasa dalam kasus kafamh orang gnng berbuka karena

senggama-, ini masalah besar omng badui, yang tidak didukung oleh

argumen apa pun; di samping ia juga bertentangan dengan hadits.

Hanya saja, sebagian muhaqqiq dari kalangan pendukung Malik

menafsirkan redaksi ini pada hukum anjuran unfuk memprioritaskan

pernberian makan tanpa mengesampingkan ketenfuan kafarah lainnya.

Mereka mengemukakan argumen ta$ih partberian makan, di

antaranya yaitu: Allah S menyebutkan ketenfuan ini dalam Al Qur'an

sebagai rukhsah bagi omng yang mampu. Pqnasakban hukum ini tidak

serta merta menghapus keutarnaannya melalui penyebutan dan

penenfuan untuk mernberi makan, sestni afuran Allah & terkait hak

oEmg yang batal puasanlp akibat intim. Argumen lainnln,

tetap berlakunya hukum menrberi makan bag, orang yang tidak

berpuasa karena ada udzur, seperti lanjut usia, wanita hamil, dan wanita

menyusui.

fugumen berikutnS;a adalah, berlakungn hukum memberi makan

bagi orang yang mengakhirkan qadha p,'asa Rarnadhan hingga masuk

Ramadhan berikutnya. Dan, argumen terakhir, ketenfuan ini berkorelasi

dengan ka,vajiban mernberi makan unfuk menufup ka,vajiban puasa

lnng terloarat, di mana puasa adalah menahdn diri dari makan dan

minum.
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Seluruh argumen ini tidak sejalan dengan indikator yang

disebutkan dalam hadits, seperti mendahulukan pemerdekaan budak,

kemudian berpuasa dua bulan berturut-furut, dan terakhir memberi

makan fakir-miskin. Pengurutan ini jika tidak berkonsekuensi terhadap

kewajiban menjalankan ketenfuan kafarat sesuai tartib yarry ada, paling

tidak ia berkonsekuensi anjuran mengurutkan.

Sebagian pendukung Imam Malik sepakat dengan anjuran

pengurutan kafarat sesuai keterangan hadits. Sebagian pendukung

lainnya menyatakan, "Pemberlakuan kafarah berbeda-beda sesuai

perbedaan waktu. Dalam kondisi sulit, kafarat bisa dilalankan dengan

memberi makan kepada fakir-miskin." Pendukung Malik lainnya

membedakan antara kafarah png diberlakukan bagi orang yang batal

puasa sebab hubungan intim dan yang batal oleh penyebab lainnya.

Batalnya puasa karena selain hubungan intim harus membayar kafarah

memberi makan, tidak yang lain. Pendapat ini hampir menyalahi nash

dibanding pendapat perhama.

Kelima, apabila tiga ketentuan ini berlaku-yaifu memerdekakan

budak, berpuasa, dan memberi makan dalam kafarah tersebut-, lalu

apakah ia harus dilaksanakan sesuai urutannya (tarb'b) atau boleh

memilih Vakhyil? Para ulama berbeda pendapat soal ini. Malik

berpendapat, orang yang terkena kafarat boleh memilih ketenfuan ini.

Madzhab Syafi'i menyebutkan, ia wajib melaksanakan kafarat sesuai

urutan. Pendapa ini sama dengan madzhab sebagian pendukung Malik.

fugumen kalajiban memberlakukan kafarah sesuai urutan yaitu

urutan pertanyaan yang diajukan Rasulullah $ terhadap di badui.

Pertanya pertama beliau yaitu "Apakah kamu mempunyai budak untuk

dimerdekakan?" Kemudian, secartl berumtan beliau menanyakan soal

kesanggupan unfuk berpuasa dan memberi makan fakir-miskin.

Qadhi lyadh menyanggah indikator adanya pemberlakuan

kafarah secara hierarki dalam pertanyaan tersebut. Dia menyatakan,
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"Pertanyaan semacam ini terkadang digunakan dalam redaksi yang

mengindikasikan pilihan, seperti dimaksud di sini, atau pengertian yang

mirip dengannya." Pemyataan Qadhi Iyadh ini cenderung memaknai

pesan hadits ini dari perspektif keutamaan berikut pilihan.

Di antara argumen yang memperkuat statemen Qadhi Iyadh

yaifu pesan yang terdapat dalam hadits Ka'ab bin Ujrah yang bersumber

dari pertanyaan Nabi $ kepadanya 'Apakah engkau puntn kambing?"

Dia menjawab, "Tidak!" Beliau berkata, " Puasalah tiga hai, abu bqilah

malan enam oftng miskin!' Tidak ada indikator unfuk mengurutkan

antara ketentuan untuk manyedekahkan kambing, puasa, dan memberi

makan; sementara pemberian pilihan dalam fidlrah ditetapkan

berdasarkan nash Al Qur'an.

Keenam, saMa Rasulullah * # ,at q J^ "apa*an engkau

metnpuryni budak unfuk dimerdel<akan7" di;adikan sebagai dalil oleh

ulama yang membolehkan pernbayaran kafarat dengan hamba sahaya

yang kafir. Sebab, redaksi hadits ini bersifat mutlak. Ulama yang

mensyamtkan budak yang akan dimerdekakan harus beriman

manpersempit kernutlakan hadits ini dengan keterangan yang terdapat

dalam kafarat penrbunuhan. Konklusi ini mengacu pada masalah,

apakah jika penyebab berbeda dan hukumnga sarra dapat membatasi

sesuatu yang umum atau tidak? Jika dapat membatasi, apakah ihr

dilakukan dengan.qiyas atau bul<an? Masalah ini sangat populer dalam

kajian usul fikih. Pendapat 1nng lebih tepat, jika dalil muflak ini bisa

dibatasi, maka perangkatrya adalah qi!/as. Wallahu a'lam.

Kefiiut, sabda Rasulullah * Uag ,l# iy, of '# ,frt
" apakah engkau mampu bapuaa dua bulan bqturut-hrrut?" Dia

menjawab, "Tidak." Riwayat yang menerangkan peralihan hukum dari

ka,,vajiban puasa pada ka,vajiban memberi makan, tidak

membingungkan, karena oftrng badui ini tidak berdaya menunaikan

seluruhnya. Di saat pemangku kafamh tidak mampu memerdekakan
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budak, dia berpindah pada puasa. Tetapi, dalam sebagian riwayat

disebutkan, beliau bersabda gbt'u 'ff *t'f ,! "apakah dia mampu

selain puasa?" Hal ini menunjukkan ketidaksanggupan si badui, karena

sangat berhasrat dan tidak mampu menahan libidonyra di iaat berpuasa.

Kalangan pendukung Asy-Syafi'i mengemukakan kasus terkait

statemen di atas: apakah pemlihan dari kauajiban berpuasa ke memberi

makan ini merupakan udzur yang meringankan bagi orang yang dikenai

kafarat, karena dorongan hasymt seksual yang tinggr? Sebagian

Syafi'iyah berpendapat dernikian.

Kdelapan, pertanyaan Rasulullah * * ',* 
?W\ q ,y

'Apakah engl<au mempun5ni makanan unfuk enam puluh oft,ng

miskin?" mengindikasikan kewajiban unh.rk mernberi makan orang

miskin sesuai bilangan ini (60 omng). Ulama yang berpendapat,

ko,vajiban orang yang berhubungan intim di saat puasa Ramadhan

hanyalah memberi makan 60 orang miskin, disanggah oleh hadits ini

dari dua perspektif.

a. Rasulullah menyandarkan l<ata al-ithbarn (merrberi makan), benfuk

mashdar dari kata athbma, pada kata sittiin (enam puluh). Redal$i

ini tidak bisa diaplikasikan pada oftrng yang mernberi makan dua

puluh orang miskin selama tiga hari.

b. Pendapat yang memperbolehkan praktik ini mengacu pada illat
yrang bersumber dari bunyi tekstual nash yang mernbatalkan. Hal ini

telah diketahui dalam ushul fikih.

Kesenbilan, kata al amq arfnya adalah keranjang 5nng tertuat

dari mjutan daun kurma. Benfuk funggalnya, amqah, jalinan beberapa

helai daun, sehingga membenfuk keranjang. Dalam riwayat lain

menggunakan kata arq. Melr,iuntt satu pendapat, sait araq memuat 15

sha' makanan. Mengacu pada pendapat ini, setiap orang miskin

mendapatkan satu mud makanan, karena I sha' sama dengan 4 mud.
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Jumlah 15 sha' makanan ini dibagikan kepada 60 orang miskin,

masing-masing memperoleh 1 mudd. Limabelas itu sama dengan

seperempat dari enam puluh. Jadi, setiap satu orang miskin

memperoleh seperempat sha', alias 1 mud makanan.

Kasepuluh, kata al-laabah aftinya adalah tanah berbatu hitam.

Kota Madinah dikepung oleh di wilayah berbatu. Al-hunah, batu hitam.

Berkenaan dengan tawa Rasulullah dalam hadits ini, mungkin

karena beliau melihat perbedaan kondisi si badui yang sangat drastis.

Awalnya dia begitu menggebu-gebu dan bersemangat, menganggap

dirinya bakal celaka. Kemudian, dia malah berbalik minta dirinya diberi

makan. Mungkin juga karena rahmat dari Allah, kelonggaran beliau

terhadap si badui, memberi dia makanan, dan melepaskan dia dari

kekangan dari keharusan mensedekahkan makanan.

Kesebelas, sabda Rasulullah |$^i '^*bl "beikan ia kepada

keluargamu!" Beberapa madzhab berbeda pandangan soal redaksi ini.

Di antaranya ada yang berpendapat, pemyataan ini dalil gugumya

kafarah si badui, karena tidak mungkin ia menunaikan kafaratnya

terhadap keluarga dan dirinya sendiri. Ketika orang badui ini

berhalangan menunaikan kafarat dan Nabi S tidak menetapkan kafarat

dalam tanggungannya sampai kondisi lapang, maka semua ini

menetapkan gugumya kafarat, karena kondisi sulit bersama wujudnya

penyebab yang meruajibkan.

Pendapat di atas diperkuat dengan kasus zakat fitrah, karena

kewajiban zakat fitrah juga gugur sebab kondisi sulit bersamaan

terlihatrya hilal bulan Syawal. Pendapat tentang gugumya kafarat sebab

kondisi sulit yang bersamaan faktor lain dikemukakan oleh Imam Asy-

Syaf i.

Sebagian ulama berpendapat, kafarat tidak gugur oleh kondisi

sulit yang bersamaan. Demikian ini pendapat Imam Malik dan pendapat
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shahih madzhab Syafi'i. Dengan demikian terkait kasus ini ada dua

pendapat.

Pendapat pertama, melarang pengguguran kafarat.

Adapun sabda Rasulullah Utf 'a,*l "berikan ia kepda

keluargamu!" mempunyni beragam penafsiran. Sebagian ulama

berpendapat, kebijakan Rasulullah $ tersebut hanya berlaku bagi si

badui ini. Artinya, kafaratrp telah terbayar dengan menerima sedekah

untuk dirinya, karena dia miskin. Nabi $ mernperbolehkan praktik ini

pada si badui. Pendapat lain mengatakan, hadits ini dinasakh. Kedua

pendapat ini dhaif, karena tidak ada dalil yang mengkhususkan dan

menasakh hadib di atas.

Ulama lain menyatakan, kafarat tersebut diperunhrkkan bagi

keluarga si badui, karena ia miskin dan lernah, yrang tidak wajib

mengeluarkan nafkah karena kesulitannya. Mereka juga orang-orang

miskin. Jadi, dia boleh membayar kafarat atas dirinya kepada

keluarganya sendiri. Sebagian pendukung Asy-Syafi'i mernperbolehkan

orang miskin yang dikenai kwrrajiban kafarat, untuk menyalurkan kafarat

tersebut kepada keluarga dan anak-anaknya. Keterangan ini tidak

menjalankan sepenuhnya riwayat '"lSf ij"fi lf 'MakaAah dan berikan

ia kepada keluatgamu."

Keterangan yang bersumber dari pemyataan Al Qadhi
menyebutkan bahwa ketika Nabi $ memberikan sekeranjang kurma itu

kepada si badui yang sedang membutuhkan, brarti dia boleh memakan

dan memberilon kurma itu kepada kelmrganya, karena mernbufuhkan.

Pemyataan ini tdak mengandr.rrg peringkasan (tatkhistl). Sebab, jika

redaksi ini bermakna urnurn, hukum Snng terkandung di dalamnya tidak

hanya berlaku bagr si badui. Jika ia bermakna khusus, maka

keterangannya telah disinggung di depan.
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Pendapat kedua -ini yang lebih tepat- menyebutkan,

pemberian sekeranjang kurma tersebut bukan sebagai penunaian

kafarat. Kafarat tersebut tetap menjadi tanggungan si badui, mengingat

kewajibannya telah dikukuhkan pada permulaan hadits. Tidak adanya

keterangan tentang tanggungan dari Nabi ini, karena kewajiban tersebut

telah diketahui sejak awal. Sikap dan ketetapan Nabi ini juga bisa

diartikan, tanggungan kafarat si badui ini ditangguhkan sampai wakfu

tertentu karena dia dalam kondisi sulit. Tanggungan kafarat ini tidak

gugur, atas dasar kaidah umum dan sejumlah kasus sejenis; atau,

ketetapan Nabi $ ini bersumber dari dalil yang mengindikasikan hal

tersebut, yang lebih kuat dari sikap diam beliau.

Kedua belas, jumhur ulama mewajibkan qadha puasa terhadap

orang yang batal puasanya karena berhubungan intim. Sebagian ulama

tidak mewajibkan qadha puasa dalam kasus ini, karena Rasulullah tidak

menyinggung hal ini. Sebagian ulama lainnya berpendapat, jika pelaku

membayar kafarat dengan puasa, dia cukup berpuasa dua bulan. Jika

dia menunaikan kafarat dengan selain puasa, dia cukup mengqadhanya

satu hari. Pendapat yang shahih adalah kaivajiban qadha. Sikap

Rasulullah yang tidak menanggapi soal qadha, karena itu sudah

ditetapkan dan telah jelas.

Riwayat yang mewajibkan qadha puasa disebutkan dalam hadits

Amr bin Syu'aib dan hadits Sa'id bin Al Musayyib. Perbedaan pendapat

seputar kewajiban qadha ditemukan dalam madzhab Syafi'i. Para

pendukung Syafi'i mengemukakan tiga pendapat soal ini. Seluruh

pandangan madzhab ini sudah kami kemukakan di depan. Perbedaan

pe.r,rAapat ini hanya berkenaan dengan pihak laki-laki (suami). Sementara

terhadap pihak perempuan (istri), ulama sepakat untuk mewajibkan

qadha puasa, karena dia tidak dikenai kewajiban kafarat.

Ketiga belas, para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban

kafarat bagi perempuan (istri) yang memperkenankan dirinya atau
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menggoda dan mengajak suaminya unfuk berhubungan intim, apakah

perempuan ini wajib membayar kafarat atau tidak? Imam Asy-Syafi'i

mempunyai dua pendapat soal ini.

a. Ma,r,rajibkan kafarat. Pendapat ini juga dikernukakan oleh

Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, juga pendapat paling

shahih Imam Ahmad.

b. Tidak wajib mernbayar kahrat, hanya suami yang dikenai

ka,ruajiban kafarat. Pendapat ini, menurut pendukung fuy-
Syafi'i, menrjuk pada dua pendapat beliau.

Selanjutnya, para ulama berlainan pandangan tentang, apaloh
kafarat ini ka{ajiban yang dibebankan kepada suami saja, tidak

menyentuh pihak istui; atau ia satu kafarat yang dibebankan kepada

mereka berdua. Berkenaan kasus ini terdapat dua pendapat yang

bersumber dari pemyataan Imam fuy-Syafi'i. Para ulama yang tidak

ma,r.rajibkan kafamt terhadap pihak ishi berargumen dengan beberapa

alasan, di antaranya dengan argumen yang tidak berhubungan dengan

hadits ini. Penulis merasa tidak perlu mengulas alasan tersebut di sini.

Argumen mereka yang bertalian dengan hadits di atas yaifu,

bahwa Nabi $ tidak memberitahukan kewajiban kafarat kepada istri,

sementara hal itu sangat perlu diinformasikan. Padahal, mengakhirkan
penjelasan dari waktu semestinyn tidak diperbolelrkan. Rasulullah ,S

memerintahkan Unais unfuk meminta konfirmasi terhadap perempuan

pelaku zina. Jika dia mengakui perbuatannya, beliau merajamnya.

Seandainya kafarat wajib bagl pihak bH, tentu Nabi # telah

memberitahukan hal tersebut, sebagaimana keterangan yang terdapat

dalam hadits Unais.

Pam ulama SBng rneuajibkan kafarat kepada ishi, berargumen

dengan beberapa dalil, yaitu:
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a) Tidak ada keperluan unhrk menginformasikan kafarah itu kepada

pihak istri, karena ia tidak akan dimintai keterangan

b) Kami tidak melihat adanya keperluan Nabi # unhrk

, menginformasikan hal tersebut kepada pihak istri. Sebab, dia belum

mengakui perbuatannSla akibat kafarat tersebut. Sementara,

pengakuan suami atas perbuatan isfoinya tidak menetapkan hukum

kafarat terhadap ishi. Keperluan unfuk menginformasikan memang

harus dilakukan jika ka,trajiban ini dibebankan pada si istri, temyata,

sesuai penjelasanan kami, tidaklah demikian.

c) Ketentuan kafarat ini merupakan pufusan yang dilatuhkan seketika

itu juga (qadhiyah hal, yang menimbulkan berbagai penafsiran; dan

tentunya tidak berlaku urnum. Si istri dalam kasus ini bisa saja tidak

termasuk orang yang dikenai kafarat, karena masih kecil, sakit jiwa,

kafir, sedang haid, atau suci dari haid pada siang hari Ramadhan.

Pendapat di atas disanggah bahwa pengetahtran Nabi $ tentang

haid perempuan badui yrang 6dak akan diketahui tanpa informasi

darinya, adalah suafu png mustahil. Serrentam udzur lainn5n seperti

usia 5rang masih kecil, saht iiq,a, lofir, dan telah suci dari haid,

semuanya terrnasrk hahngan png menaftkan pengharaman isffi (boleh

disetubuhi). FIal ini dinaftkan oleh pern5aataan si badui dalam riwayat di

depan, "Cdaka aku! Celaka alnr!" Kekrntan sanggahan ini terganfung

fia keslzahihan hadits ini.

Retiga, kami fidak bisa menerirna asumsi tentang tidak adanp
penjelasan hukum. Sebab, penielasan hulmm yang dikenakan terhadap

pihak laki-laki juga mem.rpakan penjelasan bagi pihak perempuan.

Keduanya sama-sama hamm membatalkan puasa dan menodai

kemuliaan puasa, pahadal tahu tindakan tersebut me'wajibkan kafarat.

Penetapan hukum dalam bentuk nash terhadap sebagian mukallaf juga

berlaku pada sebagian mulollaf yang lain. Demikian ini seperti

dicontohkan oleh Nabi S y*g tidak menyebutkan karajiban kafamt
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kepada seluruh orang, rnelainkan hanya pada si badui, karena mereka

tahu azas persamaan dalam hukum. Ini pendapat yang kuat.

Para ulama mengarahkan pemyataan argumentatif (talill

tersebut pada pihak suami. Mereka menjelaskan kepada pihakristui

afuran yang bisa diasumsikan sebagai penyebab perbedaan tnrkum

perempuan dan hukum laki-laki, berbeda halnya dengan selain omng

badui. Mengingat, ddam kasus si badui tidak terdapat aturan yang

berkonsekuensi terhadap perbedaan hukum seluruh omng dan hukum

dirinya. Aturan yang mereka tetapkan pada pihak perernpurm tersebut

laifu: biap pemikahan dibebankan kepada mempelai pria, seperti

halnSra maskawin dan biaSn penrbelian air tntuk mandi besar. Jadi,

sangat mungkin biaya kafarat ini berasal dari pihak suami.

Di samping itu, para ulama merfiposisikan suami dalam

hubungan intim sebagai subjek pelaku, dan ishi menjadi objeknya.

Singkat kata, hukum dijahrhkan pada pihak pelaku; sehingga pihak

suami disebut pelaku hubungan intim, sementara isffi tdak bisa disebut

demikian. Dua pendapat ini tidak kuat. Seorang istri-dalam keadaan

dapuasa Ramadhan-hamm memperkenankan dirinya kepada suami.

Tindakan ini menjerumuskannya pada dosa besar, seperti dosa yang

diampunkan lelaki. Bahkan, sebutan 'zina" dalam Al Qur'an
dinisbahkan pada perernpuan. Walhasil, acueln peu.rajiban kafarat

berlaku dalam konteks seperti ini.

Keetnpat belas, nash hadits ini mengindikasikan puasa dua bulan

dalam kafarat ini wajib dilal$kan secam berturut-turut. Diriwayatkan dari

sebagian ulama mutaqaddimin, pendapat lrang berbeda dengan

ketentuan ini.

Kelima belas, ladits di atas menunjukkan tidak ada k tmtuan

Iain yang berlaku dalam kafarat berhubungan intim di siang Ram4dhan.

Namun, diriwayatkan dari sebagian ulama muhqaddimin, jika orang

yang dikenai kafarat ini tidak menerrukan hamba sahaya, dia boleh
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menggantinya dengan unta. Ketemngan ini terdapat dalam riwayat

Atha' dari Sa'id. Safu sumber menyebutkan, Sa'id mengingkari riwayat

Atha'darinya.

Bab: Puasa dalam Perialanan (Safar)

,i6t:,:\1t )-p G,i:F Ll srie ht gt -u.ste F - t a,o

,pt.e.tt "6 o(.:- \f,t di*tr ,*-i *r ior J:"',P.jo
:*ifi * of;,:;; 4'tt1 :Sui

185. Diriwayatkan dari Aisph q, bahwa Hamzah bin Amr Al-

Aslami berkata kepada Nabi S, "Apakah aku boleh berpuasa dalam

perjalanan?" -Hamzah orang yang sering berpuasa- Beliau menjawab,

"Jilra engkau mau herpms), bqpuasalah; jika engl<au mau (bqbula),

maka berbukalah.a

Penjelasan:

Hadits ini mengindikasikan boleh mdakukan puasa atau tidak

berptnsa dalam perjalanan. Di dalamnl,a tidak disebutkan secara jelas

bahwa praktik ini dalam puasa Ramadhan. Namun, terkadang hadits

tersebut dijadilon dalil oleh ularna yang mernperbolehkan puasa

Ramadhan9 dalam perialanan. Mereka menlanggah pengambilan dalil

8 HR. Al Bukhari dengan redalsi ini,.Muslim, Ab,u Daud, An-Nasa'i, At-Timfdzl,
hrnr Majafi, dan Ahnnd.

e Al Hafizh Ibnu Hajar dalarn Al-Fath (lV, hal. l29}-setelah mengungkapkan
pemyataan komentator-menulis: "Keterangan inl tepat bila dinisbahkan pada
redaksi hadits dalam bab ini. Akan tetapi, dalam riwayat Abu Muraryih yang
diriwayatkan Muslim, dtsebutkan Hamzah bin Amr berkata, 'Wahai Rasulullah, aku
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'{'}LJ k :Jv,*i tr @ *uy n ?f ;e -r,rr

JL'b"rt,t,4t Je efrt i_'ft *'ri)rhr S* ;t
:rfrr

yang telah kami paparkan, bahwa tidak ada indikator yang menjelaskan

puasa yang ditanyakan oleh Hamzam bin Amr ini puasa Ramadhan.

186. Diriwayatkan dari Anas bin Malik l{fr, dia berkata, "Karni

pernah melakukan p€rjalanan bersama Nabi $. Saat ifu, orang lnng
berpuasa tidak mencela orang Snng tidak berpr.rasa; dan orang yang

tidak berpusa juga tidak mencela oftrng 3nng berpuasa."lo

Penielasan:

Hadits ini lebih tepat dijadilen dalil bolehnya berpuasa

Ramadhan, ditinjau dari kekhatmtiran akan munculnya cemoohan

terhadap orang !,ang fidak berpuasa dalam perjalanan. Seperti

tercanfum dalam hadits "orang yang berpuasa tidak mencela orang yang

tidak berpuasa; dan omng yang tidak berpuasa juga tidak mencela orang

rnasih ktnt berpuasa dalam perlalanan. Apakatr aku berdosa?' Rasulullah $
menjawab, 'Ia (frdak berpuasa dalam perialanan) k*inganan dari Allah.
Barugsiap me.ngambil rul<hah, itu fugus; &n siap png ingin tetap berpuasa, ia
tidak beilan."
Hadits ini mengindikasikan, Hamzah bin Amr berhnya soal puasa fardhu.
Demikian ini karena ruldohah han!,a diberikan terhadap amalan yang bersifat
wajib. Keterangan ini salra periekan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Abu
Daud dan AI-Hakim, bahwa Hamzah bin Amr berkata, 'Wahai Rasulullah, sungguh
aku punya banyak harta png selalu aku urus. Aku sering melakukan perjalanan
jauh dan dalam waktu lama. Tidak lararg ia bertepatan dengan bulan ini
(Ramadhan), dan aku masih kr.rat. Aku rasakan berpuasa lebih mudah baEku
daripada aku mengakhirkannya. ApalGh alu berdosa?' Beliau menjawab, '.Ifu
menurut kehendakmu, Hamzali.' "

1o HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, Mtrslim dan Ahmad bin Hanbat.
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yang berpuasa." Asumsi menculnya sikap saling mencemooh ini

tenfunya hanya terkait dengan puasa wajib. Sementara puasa sunah

tidak tepat dikaitkan dengan sikap mencemooh; dan tidak perlu menepis

asumsi negatif ini.

{;t e c,; ,iG ,^oht srt "fi.,l,it ,rj f -\^v
ot{ oL ,h ** ? e o6i f e *'t Ab ii,r *t .hr

inr J'., r\r.CO q 6, ,l4t ,+ u y\ J'i.{-'6a e*i
.4tl !,*,r*:r*.ht*

tt lo

ild.
187. Diriwayatkan dari Abu Ad-Darda' rg5, dia berkata, "Kami

berangkat bersama Rasulullah S pada bulan Ramadhan pada cuaca

yang sangat panas. Sarapai-sampai seorang dari kami meletakkan

tangarueya di atas kepala karena saking panasnya. Di antara kami tidak

ada yang berpuasa setain Rasulullah S dan Abdullah bin Rawahah."rl

Penielasan:

Hadits ini menjdaskan bahwa punsa tersebut terjadi pada bulan

Ramadhan. Mazhab Jumhur ahli fikih menyatakan keabsahan puasa

musafir. Tetapi, kalangan Zhahiriyah-atau sebagian mereka-

menyanggah pendapat ini dengan dalih bunyi tekstual Al Qur'an tanpa

mernpertimbangkan pesan yang tersirat. Hadits ini mengonter pendapat

mereka.

ll HR. Al Bukhari dengan redaksi yang hamplr sama dengan redaksi lni, tanpa
menyebutkan kata "pada bulan Ramadhan", melainkan dengan kata "pada
sebagian perjalanan beliau", Mushm meriurayatkan dengan reiaksi ini, Abu Daud,
dan Ahmad bin Hanbal.
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J';:, ttk ,JG ,W?nr of., it * /. /.,G ge -r,r,r
,iL Jb s >*r: trc) 

"?; * c *, *, ht & lt
..;A eiU, l,'nA,is.t'k:rju trr Y:Ju;

.A;;Cib' #i'J&l4.we)
188, Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah {*, dia be*ata:

Rasulullah & berada dahm p€rjalanan. Tiba-tiba beliau mdihat

kenrmunan orang dan seorang lelaki Sang dikerubungi. Beliau bertaqn,
"Ada ap ini?' Merd<a menjawab, "Orang 5nng sedang berptnsa."

Beliau b€rsabda, 'bukan te-masuk kebilan b*puaa dalan pajalanan."

Redal$i hadits riunyat Mulim berbunyi, "Iakfinakanlah
keitganan Allah gng telah dibqilan kepda kalian."l2

Penjelasan:

Berdasarkan hadits di atas dapat disimpulkan, kemakruhan

puasa dalam perjalanan berlaku bagi omng yang dalam kondisi seperti

ini: di mana puasa jusku mernpersulit diri dan memberatkan, atau

bahlon menyebabkan dia meninggalkun ibadah yang lebih utama.

Sabda beliau P, d'1(!lt'lt'U',rt "bukan termasuk kebaikan

bapuaa dalam perjalanan" difujukan pada kondisi dernikian.

Kalangan Zhahfuitah yang melarang puirca dalam perjalanan

menyatakan, redaksi hadits ini balaku urnum. Pertimbangan hukum

mengacu pada keumuman redalsi bukan pada kel,hususan penyebab.

Kita harus memperhatikan p€rbedaan antara konteks redaksi, indikator

yang menunjukkan pengkhususan suatu yang urnum, dan maksud

12 HR. A[ Bukhari dengan redaksi ini, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad
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pernbicara, dengan pemberlakuan penyebab secara umum. Kedua

faktor ini tidak bisa berjalan seiring.

Pemberlakuan penyebab secara umum saja tidak berkonsekuensi

penskhususan, seperti firman Allah (ii;l l#$\i frJJJrl Srgtt;

"Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah

tangan " (QS. Al Maa'idah [5]: 38) sebab mencuri serban

Shafwan. Ia juga tidak berkonsekuensi pengkhususan dengan dalil

darurat dan ijmak. Sedangkan konteks dan indikator menunjukkan

pesan yang terdapat dalam pernyataan pembicara. Ia memberi

penjelasan hal-halyang umum dan menentukan hal-hal png multi tafsir.

Perhatikan kaidah ini, karena ia berlaku dalam berbagai kasus.

Selanjutnya coba cerrnati sabda Nabi $ rt, e i(*ilt 'ir -U 
,.A

"bukan termasuk kefuikan bapua* dalam perjalanan" berikut kisah

yang melatarbelakangiryn, ternnsuk faktor yang rnana? [alu,

tafsirkanlah ia sebagaimana mestinya.

Redaksi 6 *,t.J'lt Ui $1& "latranat<anlah

Alhh Sang telah diMkan kepe katan" mengindikasikan anjuran

unfuk menjalankan nlkhsah kefika kondisi menuntut demikian. Jangan

Anda abaikan dispenmsi Allah, jika puasa dalam perjalanan itu jushr

memperberat dan mernbebani diri sendiri.

*Ut C, t-d tJtt *?nt of, *vy i. ,/V -\^1

,rrf,sf ,iu ipit Li e::a, # f,t ,r *i y'i,i,
,*i ',r-j,J;Jl 

Gri U q:t ,rr:,.{it +Q ,lg uffrt ie fij* ,+?)t (*') 4\r $5 oilAt i,t:t lt:Ar iii :Jri

f\rri'iir o\i;;lit;ii,*t #?rr * it J';:,

30 IhkamulAhkam



189. Diriwayatkan dari Anas bin Malik rS, dia berkata, "Kami

pemah bersama Nabi $ dalam sebuah perjalanan. Di antara kami ada

orang yang sedang berpuasa, dan ada juga yang tidak berpuasa." Anas

melanjutkan, "Kami lalu beristirahat pada siang hari gnng sangat terik.

Kebangnkan kami berteduh: bagi pernilik lain ldsa '. Bahkan, di antara

kami ada yang berlindung dari terik matahari dengan tangannya.

Anas berkata, "Omng-orang lrang berpuasa lunglai. Sebalikqn
orang-omng yang tidak berpuasa t€ar. Mereka mendirikan tenda-tenda
dan memeri minum heuran tunggangan. Rasulullah $ bersabda,'Orang-

omng trug tidak bapum hari ini mqaih Fhala'."ls

Penjelasan:

Redaksi '*liJJ C;2'p3t # 'ai antara kami ada yang berpuasa

dan ada yang tidak berpuasa" merupakan dalil yang menjelaskan

bolehnya berpuasa dalam perjalanan. Pesan hadits ini adalah
penetapakan Nabi $ atas puasa Snng mereka lakukan.

Redaksi F\u; ?lr 
'otl#l, 'r,.lli "omngomng lnng tidak

betpuaa hart ini metnperoleh phala"memuat dua hal, yaitu. Pefiama,
jika puasa dalam perjalanan konbadiksi dengan berbagai kemaslahatan,

maka pekerjaan yang lebih utama dan lebih ktnt diprioritaskan. Kdua,
sabda Rasulullah $ ini mempunyai dua penafsiran.

13 Al Buktnri meriwayatkan hadib ini dengan redalsl "Kami bersama Nabi $.
Sebagian besar dari karni berteduh, yaihr orang ylang bertudung dengan kain kisa'-
nya. Omng-orang yang berpuasa Odak melakukan apa pun; sebaliknya, orang-
orang yang tidak berpuasa menggiring heuan trrnggangan, memperkerjakan, dan
mengobatinya. Nabi S belsaMa, "Onn7arulg gng fidak hari ini
mendapatkan pahala."
Al Bukhari mencantumkan hadib lni dalam bab Jihad, Muslim meriwayatkannya
dengan redaksi ini dalam kitab R-rasa; dan An-Nasa'i.
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1. Maksud "pahala" di sini adalah pahala perbuatan yang telah

mereka lakukan dan berbagai kemaslahatan yang berhasil

mereka selesaikan. Artinya, bukan pahala dalam pengertian

umum.

2. Banyaknya pahala yang mereka peroleh dalam pekeriaan ini

men5nmai bahkan melebihi pahala puasa. Benhrk kalimat

hiperbola ini dipergunakan dengan alasan seperti ifu. Seolah

selunrh pahala itu diberikan kepada orang yang fidak

berpuasa. Redaksi ini mirip dengan redaksi 1nng digunakan

sebagian ulama untuk mengungkapkan lebump pahala amal

saleh oleh perbuatan dosa besar, seperti 'pahala perbuatan

itu tenggelam oleh dosa besar yang dilakukan'. Pahala itu

seolah tidak ada dan lebur, meskipun puasa dalam kasus ini

tidak terrnasuk amalan png dilebur.

Maksud pernlptraan Rasulullah S sekadar perumpamaan:

sesuafu yang sangat sedikit kadang seperti tidak ada, dalam ungkapan

hiperbola. Gaya pengungkapan seperti ini sering kita temukan dalam

berbagai aktivitas sehari-hari dan perbmtan orang-orang unfuk

mendapatkan kebaikan omng lain dengan melakukan sedikit keburukan.

Tindakan VanS sedikit ini dianggap fdak ada jika dibandingkan

dengan kebaikan dan atau tdudon 5nng akan diperoleh. Contoh

konlait, perbuatan s@rang a5rah yrang mag-hiiamah (mernbekam)

anaknya unfuk mengobati penlnkit berat yang diderita, secara mutlak

dia telah bertuat baik. Da tidak dianggap berbuat jahat melihat rasa

sakit yang ditimbulkan dan hijannh (bel€m) ihr, karana rasa sakit ini

sangat kecil dibanding kesernbuhannln.

idt ,t'i'k ok zUs,q; tor ,Ffl1a,.Gts -r q.

.oqa ,f'tL.'r.,itf 
'of'$d.,;f a ov,) u
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190. Diriwayatkan dari Aisyah rS, dia berkata, "Aku masih

mempunyai utang puasa Ramadhan, tetapi aku belum mampu

mengqadhanya sampai tiba bulan Sya'b41."14

Penialasan:

Hadits ini mempakan dalil bolehnya mengakhirkan qadha puisa

s@aftr urnurn, karena waktu qadha itu diberi kelonggaran (muunssal.

Dari hadits ini juga dapat dipahami, tidak boleh mengakhirkan qadha

puasa dari bulan Sya'ban sampai masuk bulan Ramadhan berikutryn.

Perbedaan pam ahli fikih tentang kewajiban memberi makan bagi omng

yang mengakhirkan qadha Ramadhan hingga masuk Ramadhan

berikutrya, tidak ada hubungannya dengan hadits ini. Pada riwayat lain

5nng bersumber dari Aisyah .{* diielaskan, pengakhiran qadha puasa

tersebut karena Aisyah sibuk melayani Rasulultatr g.ts

;V?', ,)* yt J;.,"o| sQ:;?nr oil etuG;e -r rr

{,jr; ,j L??: .lt:, ib ?Q ib #, -Y n ,,ss'J':

,fr i',r,;;f J'tr';.'t )fii Gr''a :)rij
191. Diriwa5ntkan dari Aisyah .iS, bahwa Rasulullah S

bersabda, "Ehmngsiapa dunia dan dia masih mempunyai

tanggungan puaser, nnka waliryp betpuaa abs rnman5a. " Abu Daud

meriwayatkannya, dan dia b€rkata, 'Ketentuan ini dalam puira nadzar.

Dernikian pendapat Ahmad bin Hanbal.'

14 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, ArNasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah, dan

Ahmad.
ls Reiaksi riwayat Al Bulrtrari-setelah menyebutkan pemyataan Aisyah-adalah, dia

berkata: Yahya berkata, "Kesibukan dari Nabi-atau oleh Nabi-$". Yahya

periwayat hadits ini. Hadib mansirl Riwapt Muslim berbunyi: "Demikian itu

karena kedudukan Rasulullah $."
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Penjelasan:

Hadits ini tidak bukan termasuk hadits yang sama€arrl

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Mr.rslim.l5 Secam umum, hadits di

atas adalah dalil bahwa seorang wali memuasakan orang gnng telah

meninggal; dan perwakilan masuk dalam masalah puasa. Sejumlah

ulama berpendapat-qaul qadim Imam fuy-Synfi'i- menyatakan

dernikian. Sementara qaul jadid gnng didukung oleh banyak ulama

menyebutkan, praktik perwakilan tidak masuk dalam puasa, karena ia

ibadah fisik.

Hadits di atas juga tdak berkonsekuensi penkhusr.rsan

perwakilan puas unfuk kasr.rs nadzar, sebagaimana disebutkan oleh Abu

Daud dari Ahmad bin Hanbal. Bmar, dalam sebagian riwayrat

disebutkan: keterangan Srang berkonsekensi izin unfuk berpuasa atas

nama mayat yang selama hidupn5n mernpunyai tanggungan puasa

nadzar. Namun, hadits itu mengindikasikan pengkhususan pada'kasus

nadzar. Para ahli fikih mengulas masahh perwalian dalam pendapat

yang diperhitungkan (mu'bbaf, sesuai yang terdapat dalam

redaksi hadits, apakah wali ifu kerabat s@ara mutlak, atau dengan

slnmt harus ahli waris ashabh, atau ctrkup ahli waris?

Pam ulama lain dari kalangan mubaklil<hirin menyatakan, "JilG

Anda mencermati beberapa kasr.rs yang sama, Anda pasti menemukan
jawaban gang paling tepat: p€ru/alian ahli waris."

Redaksi 'Si tA ?A "walin5a b*puasa atas namanSn'l bukan

berarti wali si mapt urajib menggatikan puasanya. Hal ifu hanSn

diperbolehkan, jika mau. Demrikian pendapat yang dikemukrakan

penlusun At-Tahdzib dari dua penyusun Syafi'iynh. Imam AI Haramain

meriwayatkan safu keterangan dari aphn5B, Synikh Abu Muhammad.

Riwayat ini berisi bahasan tentang redaksi hadits ini menggunakan

16 Namun, Al-Hafizh Al-Mundziri dahm Mutrhtashar Sunan Abi Dar.rdmenjelaskan, Al
Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadib ini.
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bentuk berita, yaitu kata itr, tetapi tidak tepat menafsirkan hadits ini

secara tekstual. Jadi, maknanya dialihkan pada kalimat perintah. Masih

tersisa tinjauan lain, bahwa kavajiban ini tergantung pada benfuk

perintah tertentu seperti kata SAt ga*ukand, atau perintah umum berikut

benfuk yang menggantikannya.

Berdasarkan hadits ini dapat disimpulkan, orang lain tidak boleh

merfllasakan orang yang meninggal, baik karena unsur pengkhususan

adanya hubungan perwalian maupun karena hukum asal fidak

mernperbolehkan perwakilan dalam puasa. Puasa menrpakan ibadah

yang tidak bisa diwakilkan sepanjang hidup, begitu juga setelah kita

meninggal, seperti halnya shalat.

Ketika hukum asal tidak memperbolehkan perwakilan maka

wajib memberlakukan kaentuan yang terdapat dalam hadits, dan

ketenfuan lannya mengacu pada qiyas.

Para ulama pendukung Asy-Syafi'i menyatakan, "Seandainya

wali menyrruh orang lain unfuk berptnsa atas namanya dengan imbalan

atau tanpa imbalan, hal ini diperbolehkan, seperti kasus haji. Apabila

orang lain ini melakukan perwakilan puasa ini atas kemauan sendiri,

mengenai kebolehannya ada dua pendapat. Pendapat yang paling

zhahir, melamngnya. Adapun penganalogian selain puasa dengan

puas, hanya bisa dilakukan dengan qilras. Pengambilan hukum dalam

kasus ini tidak bersumber dari redaksi hadits.

|y;;e ,Jtt t4:b ht or., * i i' + ;e -r rr
qeru6 ;14,1' J;-,i zJu" *:t iai;" *Ut jt
bv'.:sl ,'6.', itl eik ) :Ju" eW #bf ,-b i:*
illr ei* :y):1 ,fi .,;d-'ol'*l lt';, :Jrs ,i :J$ rW
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,iro, ,,ll
r-r:> dj"t etk 'j *rit

.'d\f ,r ei ,JG ,i ,iu" tqb ,s"iU:, oki tt--
192. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas rg5, dia berkata:

Seorang lelaki menemui Nabi $, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, ibuku

meninggal dunia dan ia masih mempunyai tanggungan puasa safu bulan.

Apakah aku boleh mengqadha unfuknya?" Beliau bersaMa,

"Sandainln ibunu mempunyai hutang, apakah engkau akan

melunasinya?' Dia menjawab, "Ya!" Beliau bersabda, "Hutang kepada

Allah lebih berhak untuk dilunasi."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Seorang perempuan menemui

Rasulullah $$, Ialu berkata, 'Wahai Rasulullah, ibuku telah meninggal

dunia dan masih mempunyai tanggungan puasa nadzar. Apakah aku

boleh berpuasa untuknSa?' Beliau berkata, 'kgaimana menurufunu,

ibumu mempun5ni hutang lalu engkau melunasinga,

bukankah ifu telah memba5nr tanggungannga? Dia menjawab, 'Ya'.

Beliau berkate, 'Betpuasalah unfuk ibumi."l7

Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas menyebutkan puasa ini secara mutlak, bahwa

ibu lelaki ini meninggal dunia dan masih mempunyai hutang puasa satu

bulan, tanpa memberi penielas puasa nadzar. Keterangan ini

berkonsekuensi bahwa bolehnya merwakilkan puasa tidak berlaku khusus

pada puasa nadzar saja. Demikian ini pendapat yang dilansir Imam Asy
Sgrafi'i, sebagai kelanjutan dan qaul qadim, berbeda dengan pendapat

Ahmad.

17 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daeud, An-Nasa'i, At-firmidzi, dan Ibnu Majah.

J* {{, ;A \t ,}; it J?; jt
1 ,Jut sW'iyGf ,r':1 ?? ,il;;
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Muatan dalil dalam hadits ini bisa ditinjau dari dua perspektif,

yaitu:

Pertama, Nabi $ menyebutkan hukum me',r,akili puasa orang

yang telah meninggal tanpa batasan, atas pertanyaan umum yang

dilontarkan seseorang tentang suafu keiadian. Karlajiban puasa tersebut

bisa jadi karena nadzar, mungkin juga karena alasan lain. Hal ini keluar

dari kaidah populer dalam ushul fikih: bahwa apabila Rasulullah @

menjawab tanpa batasan atas pertanlBan suafu kasus yang muhi tafsir,

maka hukum tersebut berlaku terhadap seluruh benhrk kasus 5Bng

sanra. Kaidah ini dalam ushul fikih dibahasakan menjadi: $A*y lj

l,Li' .l $,tit ;iil 3fi ,Jtli)r P e ;rltr $t2i ,f "tidak

memperjelas afuran suafu kondisi dengan berbagi kemungkinan lrang

ada, difungsikan sebagai pern3ntaan umum".

Asy-Syafi]i mengambil kesimpulan lrang sarna. Dia meniadikan

hulrurn tersebut seperti hukum urnurn.

Kdua, Nabi $ menyebutkan alasan umuln qadha puasa karena

nadzar atau lainnya, bahwa puasa itu wajib bagi si ibu yang telah

meninggalah, dan menganalogikannya dengan hutang. Alasan ini tidak

hanp berlaku dalam nadzar-sebagai zufu huk 5ntg hams dipenuhi.

Hukum berlaku urnum sebab kanmuman alasan di dalamnya. Para

ulama pendukung penggunaan qiyas dalam hukum s5rari'ah berargumen

dengan hadits ini: di mana Nabi $ mengqiyaskan keurajiban memenuhi

hak Allah pada ka,rnjiban membayar hak manusia. Bahkan,

menetapkan hutang kepada Allah jauh lebih berhak untuk dipenuhi.

Kasus ini bisa diqiyaskan pada permasalahan lain, sesuai firman

Allah S, 6:f4 €1X',*3ti "Ikutilah dia, agar kamu mendapat

petunjuk." (Qs. Al A'raaf t7l: 158) Terlebih, sabda Rasulullah .:i'f.lf

menurutmu"memuat penfunjuk dan peringatan atas alasan

yang seperti sesuatu yang menetap dalam diri penanya.
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Redaksi :Wy',*t !t';,1i Uang turhadap Attah tebih berhak

untuk dilunasi" menunjukkan sejumlah masalah yang diperdebatkan oleh

para ahli fikih, di saat terjadi pertemuan antara hak Allah & dan hak

hamba. Contoh kasus, orang yang meninggal dunia punya hutang

kepada orang lain dan utang zakat, sementara harta peninggalannya

tidak cukup unfuk membayar keduanya. Ulama yang berpendapa! unfuk

memprioritaskan hutang zakat barargumen dengan sabda beliau Ithr;
:6y',5r1 Ua"s turhadap Atlah tebih berhak unh* dilunasi".

Adapun riwalnt kedua, berisi keterangan yang sama dengan

riwayat pertama, yaifu masuknya pertvakilan dalam puas, dan

pengqiyasan terhadap hak manusia. Hanya saja, pada riwayat ini

terdapat pengkhususan dengan menyebut nadzar. Riwayat ini dUadikan

pedoman oleh ulama yang mengkhususkan puasa nadzar dalam

perwakilan puasa, karena dalil menunjuld{an hadits tersebut sama.

Pada sebagian riwayat dijelaskan bahwa kQadian lrang
ditanyakan dalam hadits ini berkenaan dengan kasus puasa nadzar.

Maka dengan demikian, gugurlah perspektif pertama. Yaitu, kesirnpulan

tentang tidak adanya pengambilan keterangan lebih lanjut jika kejadian

sebenamya telah jelas. Hanya saja, ini tidak mungkin karena kedua

riwayat ini berbeda. Pada riwayat p€rtama g,nng bertanya adalah lelaki,

sedangkan pada riwayat kedua perernpuan.

Dalam ilmu hadits diielaskan, bahwa suatu hadits dikatakan safu

jika ia mempunyai satl anad, safu periwayat akhir, dan redaksinya

sama. Dengan demikian, tinggal tersisa perspektif kedua. Yaifu,

kesimpulanan atas alasan yang umum terhadap hukum urnum. Selain

itu, makna hadits ini juga umurn, yakni saMa Rasulullah *" i €t6 U
',1::'* ?w ?V "Skw yang meninggal dan ia mernpun5ni tanggangan

puasa, maka walinSa boleh betpuasa unfukryn. " Penjelasan tentang

masalah puasa nadzar berikut hukum yang berlaku umum ini kembali
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pada probem ushul fikih, bahwa dA- 1 itir i* ,ff 
"b 

'e?Ar

uej;,3t "penjela5an terhadap sebagian bentuk kasus yang umum tidak

berkonsekuensi terhadap pengkhususan". Demikian pendapat yang

terpilih dalam ilmu ushul.

Bahkan, sebagian kalangan Syafi'iyah bersikukuh unfuk

mengqiyaskan I'tikaf dan shalat dengan puEra dalam masalah

perwakilan. Sebagian mereka kadang meriwayatkan safu pendapat

Sya{i'i tentang penvakilan dalam shalat. Jika pendapat ini shahih, bemrti

mereka mengambil dalil dengan kanmunran argumen ini.

lt J?rLl r^-?rt oft'e*ilt )*,,i .&; * -\ 1r

.*itt fj* 6 ;i.. d;6t 
jryv ,j6 *, t,ht .u

193. Driwaya&an i* *, bin Sa'ad As-Sa'idi rg,, bahwa

Rasulullah $ bersabda, "Manltsia selalu dalam kebikah selama merel<a

menyegemkan berbuka.'4 I

Penjelasan:

Para ulama sepakat, menyegerakan be6uka setelah jelas

matahari terbenam, sangat dianjurkan. Dalilnyaa hadits di atas. Hadits ini
juga dalil atas kaum Syi'ah 5nng selalu mengakhirkan berbuka sampai

bintang-bintang terlihat. Sangat mungkin inilah yang menyebabkan

manusia selalu dalam kebaikan selama menyegemkan berbuka. Sebab,

jika mereka mengakhirkan berbuka, berarti telah menyalahi as-Sunnah.

Mereka akan selalu dalam kebaikan selama menjalankan as-Sunnah.

la HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah,
dan Ahmad.
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194. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab 45, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Ketika malam telah datang dari sini, dan siang

telah bennjak dari sini, maka orang Wng berpuasa harus berbuka.ag

Penjelasan:

Pergantian siang dan malam, terbit dan tenggelamn5n matahari,

adalah suatu yang lazim terjadi. Pergantian siang atau malam dapat

disaksikan lebih jelas di tempat-tempat tertentu. Pergantian siang atau

malam yang terlihat jelas menjadi dalil atas pergantian siang atau malam

yang sarnar. Misalnln, di amh Bamt terdapat mendung yang

menghalangi pandangan dari matahari tertenam, sementam di amh

timur cerah dan tanpak jelas. Maka, datangnya wakfu malam menjadi

tanda atas telah terbenamnp rnatahari.

Redaksi 'rtUl ptl d "mala omng FnS berpuasa harus

bqbuka" mungkin yang dimak$d, orang png berpuasa halal berbuka.

Bisa juga diartikan, dia telah nrasuk wakfu Muka. Jadi, kesimpulan

yang dipetik dari hadib ini, waktu rnalam tidak boleh digunalon untuk

berptnsa; dan dengan rnasukn5B wakfu rnalam secara otornatis orang

yang berpuasa kduar dari hukum puasa.

Ada dm kesimpulan Snng dapat diambil dari hadits ini, gnitu:

a. Penyebutan tanda waktu boleh berbuka puasa.

19 HR. Al Bukhari dengan redaksi lni, Mr:slim, Abu Daud, dan At-Tirmldzi.
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b. I-amngan menyambung puasa hingga rnalam han krnshal,

dalam pengertian pu€tsa q/ara', bulon sekadar menahan

secara indrawi. Karern orang 5rarg menahan makan dan

minum secara indrawi, sebenamp ia telah b€rbuka secam

syam'. Terrnasuk dalarn pesan hadits ini, batalnSn faidah

puisa unstnt secara slnra', karena ia fidak mernperoleh

pahala puaia.

20 69. Al Bulfiad dengn redalsl lnt, Mushrn, Ahmad, dan Atrnad.
Dalam satu rir,nayat disebutlon "aku tdak s€p€rd katan"; dalam rtrrnpt AF.

Kasynrihani "seperti salah seorang h'allan"; dahrn hadits Abu Hurairah "siapa di
antara kalian png sepertikut". Pertanyraan lnl menunjukkan art cemoohan bahwa
mereka tdak akan mungkin mengramai bellau.

J?t * :Jv ,W?nr orr'fr i i' + F -rqo
'd J,i${;r$Ut$C,9v1 tr, prip h' ,*:,
.#y,U'iti-^itpir;; l ,ti, .,r*li *t d;34Xr

195. Diriunyratkan dari Abdulhh bin Urnar $,, dia berkata:

Rasulullah $ melamng puasa ilnslnl. Mer*a berkata, "Engkau sendiri

melakukan unshal. "Beliau berkata, "Stxlguh, aku frdak sepati kondisi

kalian. ,4ku tebp diW rmkan dan minrn." Abu Hurairah, Aiq,rah, dan

Anas bin Malik meritmyatkan hadits ini.

'€--X *'e bt ,i:r'€r'"tt r;- -rj f Ft -\ql
. rl;rr j1|VtS,jrt;'of ;trf

196. Muslim meriunSratkan dari Abu Sa'id Al l{hudri q,
"Sbpa sap png m$n mewislml puasa, hendaklah menenrskannya

sarnpai sahur."2o
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Penielasan:

Hadits ini merntrat kernakruhan menenrskan puasa sampai

rnalam hari. Pam ularna berbeda pendapat soal ini. Berdasarkan

keterangan yang dikutip dari sebagian ulama meneka

mernpraktikkan puasa ini. Di antara ularna ada png mernpdolehkan

meneruskan puasa sampai waktu sahur, sesuai hadits Abu Sa'id Al

Khudri.

Dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri terdapat dalil bahu,a

terhadap p,r"* un tnt mengirdikasikan hukum rnat(ruh,

bulan larargan fang menghararnlon. Menurut safu pendapat, widnl
yang dilarang ialah rnenenrslon puasa sampai hari berilntp, hrkan

menlnmbung puasa sampai u,akfu sahur.

Sabda Rasululhh * #, Jl.,pitdt }?ti of lrrf n!$6 "tapa

aja tary ingtn nq,pislnl (m&njutlan) puae, hedakng
menauslarnja anpi shw" berkonsekuensi penyebutan puasa

sampal sahur sebagai uidal.

pelarangan puasa unslnl mungkin karena adanya

sindiran Nabi $ unfuk fidak nrenenrskan puira sampai hari berikutrp.

Jika pr.rasa yang ditenrskan ini prnsa wajib, ia sama seperti hifumh
(bel<arn), cantuk, dan sduruh perhhtan ynng merrbatalkan puasa. Jadi,

sangat keras. Sebatiknya, jika puasa png ditenrskan

tersebut puasa sunah, ia menrberikan drnlnl penrbatalan ibadah Snng

akan dilaksanakan. Perntatalan ibadah ini, adakalarya memang karena

tertarang -menunrt madzhab sebagian ahli fildh- atau karena malrrutr.

Apa pun alasarmga, melakukan puasa ra#a/mengandung kenrakruhan,

hanya saia tingkatannya berbeda-beda. Apabila kami memperbolehkan

b€rbuka, tingkat kenralrruhan ini l€bih ringan daripada tingkat

kenralmrhan pada puasa wajib.
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Apabila kita melarang puas r4lishal, apakah seperti kemakruhan

yang disinggung dalam puasa ylang diwajibkan dengan dalil syara'? Ada

berbagai tinjauan dalam menanggapi pertanyaan ini. Bisa dikatakan

keduanya (puasa wajib dan puasa nadzar) sama, karena sama-sama

wajib; dan bisa dikatakan keduanya tidak sama, karena ibadah ynng

ditetapkan dengan dalil syara', kernaslahatan yang bertalian dengannya

lebih kuat dan lebih mjih, mengingat ia membangkitkan penyebab untuk

mewajibkan.

Adapun perbrntan 5nng keunjibannSa ditetapkan oleh na&ar

-meskipun ia sama dengan perkara wajib berdasar{<an dalil spm dalam

dalil yang ma,vajibkan- fidak men5nrnai kadar kernaslahatan perkara

wajib. Pewajiban di sini karena unsur pernenuhan terhadap perbuatan

yang disanggupi sang hamba karena Allah Ta'ala. Selain itu, agar dia

tidak masuk katagori orang yang mengatakan apa yang tidak diperbuat.

fugumen ini sendiri tidak berkonsekuensi terhadap persamaan maslahat.

Salah safu alasan lnng mernperkuat pernyataan di atas yraifu

tinjauan kedua berikut: keterangan yang terdapat dalam hadits shahih,

iiSr l,Ui *V ht & 4, j,J "bahwa Nabi g melarang na&ar"

sementara menunaikan objek lnng dinadzarkan hukumnya wajib.

Seandainya katajiban unum termasuk faktor yang menunfut

persamaan objek lrang dinadzarkan dergan kauajiban lain, tentu

melakukan ketaatan setelah nadzar lebih utama ketimbang

melaksanakannya sebelum nadzar. Sebab, dengan demikian ia masuk

dalam firman Allah & yang diriwayatkan oleh Nabi $ yang artinya,

"Orang-omng yang dekat fidak beribadah kepada-Ku seperti hanya

ibadah yang diwajibkan kepada mereka."

Pernbahasan di muka bisa tafsirkan menunaikan ibadah yrang

difardhukan oleh dalil syara', karena seandainya ia diarahkan pada

kewajiban urnum, tenfu nadzar menrpakan media unfuk menghasilan
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ibadah yang lebih afdhal. Jadi, ia wajib ditafsirkan sebagai anjuran.

Demikian ini jika larangan nadzar tersebut diberlakukan secara umuln.

Bab: Puasa yang Paling Utama

:Jv ,tQ:bht or, ,/6t y. ,f I i' * * -\ lv

"6r'ir*!',ir, 
,:Jif ,i *, ;a x,t * yt J?:, ?f

Ul ,p: {'X', ,)* yt J;t Jvi |*e c ,}1,'ii(Yt
I lrlri ,Sui ,jft ul ,tLr{i i ,{ iru tau; 'i sl,
iti ,t6'# ,yat'u f"*t & e.t".b?r';;'*ii W
Jb'l Wl ;y ,',rti ,}:"st iV ,y U;i ,t$if .t.; a:Ljt

,:d) ,y Jb'l 'obf ,'J ,;,;'b?t ,1:;- C z)v cl,il; 62

,tfur $f ;r {itt p,h af.t,c;'Sif, c;'$, :,sG

| :y)j1 e: .u;'u|bl v ,iti ,d),'o; $f bbl ;l.,Lt;i
.(,:;'.Fl:iti e -/Ut'h:r-;:rt; o,f rk oii*

197. DiriuaSntkan dari AMullah bin Amr bin AI Ash rg,, dia

berkata, "Rasulullah $ menerirna berita bahwa aku berkata, 'Derni

Allah, sungguh, aku akan berpuasa sepanjang rhg; dan melakukan

ibadah sepanjang malam, selama aku hidup'. Rasulullah $ bersabda,

'Apakah engl<au 5nng mangacapl<an itu? Aku berkata kepada beliau,

'Sungguh, aku telah mengucapkannya, derni ayah dan ibuku menjadi

tebusanmu.' Beliau berkata, 'Sunguh, angkau frdak akan nnmpu
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melakukan itu. Berpuasa dan berbukalah. Beribdah dan tidurlah!

Berpuasalah tiga hai dahn setiap bulan, karena safu kebaikan (akan

dibalas) dengan sepuluh kebaikan yz,ng sama. Ifu (puasa tiga hari setiap

bulan) sama seperti puafi setahwl. Aku berkata, 'Sungguh, aku mampu

melakukan yang lebih utama dari itu'. Beliau bersabda, 'Berpuasalah

sehari dan betbuka dua had. Aku berkata, 'Aku mampu melakukan

yang lebih utama dari ifu'. Beliau bersabda, 'Rtasalah sehari dan

berbuka sehari. Ifu seperti puz,se, Daud. Ia pua 5ang paling ubmii.
Aku berkata, 'Sungguh, aku mampu melakukan 5nng lebih utama dari

itu'. Beliau menjawab, 'Tidak ada Sang lebih ubnn dari ifu'."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Tidak ada puasa yang melebihi

puasa saudamku, Daud -setengah- tahun. Berpuasalah sehari dan

berbukalah sehari."2l

Penjelasan:

Ada enam masalah terkait hadits ini, yaitu:

Pertama, sejurnlah ulama memperbolehkan puasa tahunan

(shaum daht. Di antara mereka Saitu Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i.

Kalangan Zhahiriyah melarang puasa dahrberdxarkan beberapa hadits

yang mengulasnya. Misalnya, seperti saMa Rasulullah $ ?A i ?b 1

*!r "Tidak berpuasa orang wng beryuasa tahunan'Z2 dan masih

banyak hadits lainnya.

Para ulama yang menyanggah pendapat ini mengarahkan hadits

ini pada orang yang berpuasa dahr berikut puasa pada hari-hari yang

dilamng berpuasa, seperti dua hari raya fldul Fitui dan ldul Adha) dan

hari-hari tasyiq (tanggal 11-13 DzulhUjah). Seolah orang ini menunaikan

21 HR. Al Bukhari dengan beberapa redaksi yang berbeda di beberapa tempat,
Muslim dan Abu Daud.

22 HR. Ahmad, AlBukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar,rg;.
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puasa abad dalam arti sebenarnya. Orang yang melaksanakan puasa

para hari-hari ini berikut hari lainnya, ia berpuasa selamanya (abad.

Sebaliknya, orang yang berbuka pada hari-hari yang dilarang berpuasa,

berarti dia tidak berpuasa abad.

Hanya saja, praktik seperti ini keluar dari puasa dalam

pengertian syara', seperti tersurat dalam kata it, "puasa", karena hari-

hari tersebut (dua hari raya dan hari-han tasyriql tidak boleh digunakan

unhrk berpuasa dalam pengertian syara'. Puasa dalam pengertian

sebenamya tidak bisa diih.rshasikan pada hari tersebut. Jadi, pengertian

puasa sebenamya secara syara' tidak tercapai bagi orang png menahan

makan dan minum pada hari-hari tersebut.

Apabila kita cenderung mempertimbangkan pengertian kata

abad,berarl kita telah menodai pengertian l<ata shama menurut syara'.

Walhasil, kita harus mengarahkan puasa pada hari-hari terlarang

tersebut pada puasa dalam pengertian bahasa (menahan diri dari makan

dan minum). Ketika terjadi kontradiksi antara makna bahasa dan makna

s5rara' dalam memahami redaksi nash, maka makna tersebut diarahkan

pada pengertian syara'.

Keterkaitan hukum dengan puesa abd secara tekstual

berkonsekuensi bahwa abadmerupakan objek hukum ditinjau esensinya.

Apabila puasa dilakukan pada hari-hari ini, alasan hukumnya adalah

puasa pada wakfu gnng dilamng. Dari sinilah hukum tersebut tersusun.

Susunan hukum masih tetap berlaku pada objek yang disebut abadyarry

tiidak n5nta. Karena ifu, iika ses@rang berpuasa pada hari-hari ini (dua

hari mya dan hari-hari tasyrid, dia bakal dicela, baik ia berpuasa pada

hari selainnya maupun tidak berpuasa. Obiek celaan ini tidak merujuk

pada puasa abad, melair:il<an puasa pada hari-hari tersebut. Hanya saja,

puasa abad pasn berkaitan dengan puasa pada hari-hari terserbut, ia

terkena celaan, karena ia berhubungan dengan sesuafu yang tidak bakal
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terpisah. Dernikian ini tinjauan para ulama yang menafsirkan hadits ini.

Mereka tidak mengulas argumen tengan pengkhususanpuasa abad.

Kdua, sejumlah ulama memaknrhkan q[nmulail sepanjang

malam, karena Nabi $ menolak orang yang hendak melakukan

perbuatan tersebut, selain praktik ini jWa akan mengakibatkan

terbengkalainya berbagai tugas. Meski dernikian, sejumlah ahli ibadah

dari kalangan salaf dan lainnya mempmktikkan q$nmulail sepanjang

malam. Kemungkinan besar mereka menafsirkan penolakan Rasulullah

tersebut sebagai belas kasih beliau tshadap seorang mukallaf.

Pengambilan kesimpulan hukum rnakruh berdasarkan penolakan

di atas memunculkan safu tanda tanyan. Yaitu, penolakan ifu terhadap

dua hal: puasa di siang hari dan qipmulail. Artin5n, melakukan salah

sahmya secara uhfi tidak berakibat pada png lain.

Ketiga, sabda Rasulullah S Ulj jb '# I Ull "sungglth,

angkau tidak akan manpu melakukan lf i ketidakmampuan secara

umurn ini dituiukan kepada orang yang udzur dan orang yang kesulitan

melakukannya. Karena itu, kesanggupan dalam firman Allah berikut

ditujukan pada dua orang ini: ,i',,(1 6 Qt -U4 J# *3 t3.'
'janganlah hgl<au pikull<an kepada l<ami apa gang b:dak sanggup kami
memikulnya" (Qs. Al Baqarah l2lt 286) Sebagian ulama menafsirkan

sesuafu itu pada hal-hal yang mustahil dilakukan, sehingga berdasarkan

ayat ini boleh saja mernbebani sesuatu yang mustahil. Sementam ulama

lain menafsirkan, sesuafu yang sulit dan berat. Ini penafsiran yang lebih

tepat.

Redaksi U; 19e-t I "engkau tidak akan mampu melakukan

ifu" bisa ditafsirkan, amalan tersebut akan memberatkanmu. Ini

penafsiran yang lebih tepat. Bisa juga diartikan perbuatan yang

tercegah, di saat Abdullah bin Amr memasuki usia yang tidak muda lagi

dan berhalangan untuk melakukan amalan tersebut. Nabi $ memberi
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tahu Abdullah bin Amr dengan cara halus; atau kesanggupan Abdullah

bin Amr untuk melakukan amalan yang lebih utama berlaku sepanjang

waktu, yang pasti bakal dijalani sementara dia sudah tidak sekuat

dahulu. SaMa 'lU;'d5;,l "engkau tidak akan manpt: melalrukan itu"

artinya adalah, engkau tidak akan mampu melakukan amalan tersebut

sambil menunaikan kemaslahatan lain yang perlu diperhatikan secara

syamr.

Keernpt, hadits ini merupakan dalil anjuran puasa tiga hari

pada setiap bulan. Alasanngra tersebut dalam hadits ini. Para ulama

berbeda pendapat tentang penenfuan tiga hari ini, mana yang lebih

utama dan yang lebih dianjurkan, tidak lebih dari ihr. Namun, hadits ini

tidak mengulas keterangan soal ifu. Jadi, kami terlalu lancang kalau

harus membicarakannSn.

Kelima, redaksi int iV ,y U;i "itu (puasa tiga had setiap

bulan) seputi puaa sebhun", ularna manafsirkan puasa tersebut benar-

bernr seperti pu.rsa safu tahun tanpa penggandaan kebaikan.

Penggandaan ini bersumber dari perbuatan indrawi Snng terjadi di luar

itu. Motil penafsimn ini pitu: beberapa kaidah menunfut sesuafu yang

diperkirakan Udak sarna dengan sesrafu png nyata; dan pahala

berbeda-beda menurut p€rbedaan kernaslahatan yang diraih, atau sesuai

kesulitan yang dihadapi. Bagainrana mungkin orang lrang telah

mdakukan sesu,afu sebanding dengan omng diperkirakan akan

melakulon ifu. Oleh sebab ifu, menurut satr.r pendapat, yang dimaksud

adalah inti perbuatan dahm perkiraan, bukan perbuatan yang

menimbulkan' pelipatgandaan kebaikan dalam kenyataannyn.

Perrbahaian ini mengemuka di beberapa tempat, tidak hanya dalam

kasus ini.

Dengan dernikian, tanggapan atas pengambilan dalil dengan

redaksi ini dan senrisal di atas ialah bolehnya puasa dahr, l<arena la

disebutkan unfuk memotivasi kita melakukan puasa tersebut. Motivasi ini
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terlihat dari sikap Rasulullah Snng meniadikan pmsa dahr s&gai
contoh. fupek motivasi unfuk berttnt fdak murrgkin menjadi aspek

yang tercela.

Uraian tanggapannya sebagai berikut: ketercelaan puas dahr-
menurut ulama yang berpendapat d€rnildan-terkait dengan tindakan riil.

Sernentam asp€k motirrasi ini dalah mernperoleh pahala dalam tatamn

perkiraan. Jadi, terladi ketimpangan antara aspek motivasi dan aspek

Snng tercela, meskipun pengambilan hukum ynng telah disebut ini fidak

berrnasalah. Tetapi, beberapa ddil yung mengindikasilon kernaknrhan

puasa dahr l&rh hrat dibarding lErB m€mp€rbolehlon, s€mentara

mengamalkan dalilyang pating lnrat itu rrniib.

Pam ulama yang rnernperbolehkan puasa &/rr menafsirftan

larangan tas€but bagi orang yang l€nrah seoara fsik, merasa berat, atau

kondisi sernisalnya s€perd pasti terabailonnp b€rbagai kernaslahan

yang lebih urg€n akibat puasa atau kewafiban lnng menyangkut omng

lain, seperti isti misalnya.

Keanam, saMa Rasulullah $ tentang pusa Daud ,S.rS n
p#t "ia pua$ tnng pating utama" sangat jelas dan kuat menJelaskan

ketrtamaan puasa ini dibanding puasa abd. Para ulama yang

berpendapat sebaliknya berpandangan bahwa arnal perbtntan grang

lebih banSnk pahalanya pun lebih bunyok dan lebih sexnpuma. Ini dalil

1nng b€rlaku. Karena itu, mereka perlu menaftir ulang hadits tersebut.

Ada yang menafsirkan, "puasa Daud menrpakan puasa yang

paling utama bagi orang yang kondisinf seperti kondisimu", yaifu

orang yang berhalangan menjalankan seluruh jenis puasa bersamaan

dengan memenuhi berbagai keuajiban.

Penafsiran 5nng lebih tepat menurut penulis, mernberlakukan

hadits ini sesuai pesan tekstual hadits, yaifu mengutamakan puasa Daud

Alaihissalam. Sebab, seluruh jenis perbuatan punla efek positif
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(maslahat) dan efek negatif lmafsadal. Sayangnya, semua itu tidak kita

ketahui dan tidak dialami secara langsung. Ketika suafu amalan

mengakibatkan maslahat dan mafsada{, tenfu kadar pengaruh masing-

masing unhrk mendorong atau mencegah tidak nyata. Solusinya kalau

begitu, kita serahkan urusan ini kepada pemilik slara'. Kita amalkan

hadits ini sestni indikator png terdapat dalam bunyr teksttnln5n berikut

kuatrla sisi telshral di sini.

Sementara itu, penambahan lilantitas perbuatan dan

konsekuensi kaidah tentang bertambahnp pahala sesuai kuanfitas arnal,

bertolak bdakang dengan tunfutan lrebiasaan dan lorakter manusia:

karena ia akan cendenng teledor terhadap keuaiiban-kamjiban lain

lrang b6s€b6angan dengan puira abd. Seaanglcn, kr.rantitas

kamjiban png terabaikan dan kuantitas keuntungan 5nng dihasilakan

dari puasa tersebut tdak kita ketahui.

Redalsi 'l\tt ?* Oi ?* | "fidak ada puaa 5ang mel&ihi

puasa Daud" bisa ditafsirkan, fidak ada puasa yang keutamaannya

melebihi putra Daud.

ltr Jyt i6 ri6 ,rr,At /. tf I i' * * -\1^
,>ilt';l r,:>\r3 ir; it St lfut "+f Li, *j y. X" *
,L'i i6:, ,* i-fi:t ,y, '&. 

iti- ok ,t')6 i:d* it jt
.W'#-:c;-i:froki

198. Diriwayntkan dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia

berkata: Rasulullah $ bersabda, "Sungguh, puas Sang paling dicintai

Allah adahh puasa Daud. Shalat Wg pahg dincintai Allah adalah

shalat Daud. Beliau tidur selama sqaruh malam, bangun unfuk
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qiyamulail pada sep*tiga malam, dan tidur kembali pada

seperenannJ/a. Beliau sdtari bapuasa dan sehari tidak berpuasa.'23

Penjelasan:

Pada riwayat ini terdapat tambahan informasi tentang

yang lamanya seperti tersebut di atas. Tidur pada seperenarn malam

yang terakhir bermanfaat unfuk mengistirahatkan diri sejenak,

mengondisikan diri menjelang shalat Subuh, dan beraktivitas pada pagi

hari dengan penuh serrangat. Keterangan sebelumnya tentang

konhadiksi puasa Daud juga terdapat di sini. Yaitu, keterangan bahwa

bertambahnya amal menuntut bertambanya keutamaan. Ulasan hadits

ini sama dengan ulasan 'puasa Daud berkaitan penyerahan kadar

rrnslahat dan mafsadat kepada Pemilik SSrara'.

Di antara efek posifif q@nulail rnodel Nabi Daud *s ini ialah,

kita lebih terhindar dari sifat riya. Orang yang tidur pada seperenam

malam yang terakhir, pada pagi harinya lebih bugar tidak tampak loyo.

Kondisi fisik seperti ini bisa menyernbunyikan bekas aktivitas ibadah

malam yang telah dilakukan dari pandangan orang lain.

LIlama yang tidak sependapat dengan penjelasan ini,

menafsirkan sabda beliau pAtt;f "puasa wng Flins dicintai"bqlaku

khtsus pada kondisi tertenfu atau pelaku tertenfu. Pedoman mereka

mengacu pada keterangan Snng telah kami uraikan di depan.

23 HR. Al Bukhari di beberapa tempat, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan hnu
Majah.
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,I* ,# d:*'ri iJts c'abfut orri;) gjp -r ll
,u7ht dryf" F u $N fA,**r*t#?tt

.71 oi p;;rf of,

199. Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dia berkata,

"Kekasihku $ berwasiat tiga hal kepadaku: (a) puasa tiga hari pada

setiap bulan, (b) dua mkaat shalat Dhuha, dan (c) melaksanakan shalat

witir sebelum tidur. "24

PenJelasan:

Hadits ini merupakan dalil yang memperkuat tiga amalan ini

dengan dukungan wasiat dari beliau. Puasa tiga hari setiap bulan

alasannya telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Yaitu,

mendapatkan pahala puasa satu bulan, karena safu kebajikan

dilipatgandakan menjadi sepuluh kebajikan. Keterangan lebih lanjut telah

penulis umikan di depan. Ufama lnng lain berpendapat, puilsa tiga hari

mendapatkan pahala ydng sesuai tanpa pelipatgandaan, untuk

mernbedakan antara puasa safu bulan dalam perhmaan dan puasa satu

bulan dalam

Hadits ini juga berisi dalil tentang anjumn shalat Dhuha. Shalat

Dhuha dua rakaat. Mungkin Abu Humirah menyebutkan rakaat yang

terkecil, yang ditekankan unfuk dilalrsanakan. Bahwa Nabi $ tidak

melakukan shalat Dhuha secara kontinu fidak menafikan anjuran

tersebut, karena anjuran ditetapkan dengan dalil ucapan. Pemberlakuan

suatu hukum tdak disyaratkan harus didukung oleh berbagai dalil.

Memang benar, jelas amalan yang dilakukan oleh Rasulullah secara

kontinu lebih kuat derajatrya dibanding amalan ini.

24 HR. Al Bukhari dengan rdaksi ini di bebempa tempat, Muslim, An-Nasa'i, dan
Ahmad.
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Adapun mengenai tidur setelah shdat witir, pada ketemngan

yang sama terdapat riwayat tentang pelaksanaan shalat witir sebelum

atau sesudah tidur. Berkenaan dengan masalah ini terdapat hadits yang

menunfut adanya perbedaan hukum antam orang yang yakin dirinya

dapat bangun pada akhir malam dan orang yang tidak yakin akan hal

itu. Merujuk pada hadits tersebut, wasiat ini berlaku khusus bagi Abu

Humirah dan orang yang mernpunyai kondisi yang sama dengannya.[]

* u.,)L Ut- titi ,f /.)& i )2* ii -Y. .

.n :Ju tI1i..ir fi fy ,f rbt df h' * Ut ,6 *t
.-Cfi'*rj ,"pp,;t;t

200. Driwayatkan dari Muhamrnad bkr Abbad bin Ja'far, dia

berkata, "Aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, 'Apakah Nabi $
melarang puasa hari Jum'at?' Dia men:jawab, 'Ya!'

Muslim menarnbahi, "Dan, derni Tuhan Ka'bah."zs

Penjelasan:

Larangan berpuasa pada hari Jum'at diamhkan pada pengertian

puasa pada hari ifu secara tersendiri, seperti dijelaskan pada hadits yang

lain. Bisa jadi alasannya agar kita tidak mengistimewakan suafu hari

dengan melakukan ibadah tertentu, karena pengistima;.raan ini serupa

dengan Yahudi, yang mangistimanuakan hari Sabfu dengan cara

mengosongkan segala aktivitas duniawi pada hari ifu. Hanya saja,

25 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad
bin Hanbal.
Riwayat Muslim berbunyi "Ya, demi Tuhan Ka'bah".
Al Hafizh (Fathu Al Bad, lV, hlm. 16? menyatakan, "Rir,rnyat Arr.Nasa'i
menggunakan redaksi 'Demi Tuhan Ka'bah'. Pengrusun Al Umdah menisbahkan
redaksi ini pada Muslim, lalu ia melalukan kesalahan."
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keterangan ini dhaif, karena Yahudi tidak mengkhususkan hari Sabtu

unfuk puasa. Jadi, keserupaan ini tidak begitu kuat. Jushu,

meninggalkan aktivitas duniawi pada hari tertentu lah yang lebih mirip

dengan kebiasaan Yahudi. Namun, tidak ada larangan soal itu.

Kenrakruhan pengistimewaan ini tidak lain bersumber dari kaidah

"makruh menyerupai orang-orang kafir".

Ulama yang memakruhkan pengistimer,vaan hari tertenfu,

mengecualikan hari Jum'at. Mungkin alasan singkat yang bisa kami

kemukakan sebagai berikut: karena hari Jum'at memuat keutamaan

yang sangat besar dibanding hari-hari lainya-ia merupakan hari mp
umat ini-maka faktor yang menarik unfuk berpuasa pada hari ini sangat

kuat. Namun, hal ini dilarang, agar orang-orang tidak terus-temsan

berpuasa pada hari Jum'at, sehingga penyerupaan dengan orang kaftr

pun terjadi; atau khawir orang awam menyamakan puasa tersebut

dengan ibadah wajib lainnya, jika dilakukan secara kontinu. Akibatuiya,

mereka menyetarakan amalan non syara' dengan amaliah yang syar'i.

Imam Malik memperbolehkan puasa hari Jum'at secam

tersendiri. Sebagian ulama menanggapi pendapat ini, "Beliau tidak

menerima hadits tersebut (atau mungkin beliau belum menerimanya)."

it Jyr'q- :jv ,!op ?ut of, e;-:; gJF -v.r

tfr bf !r Y,:"l,ir i';- €Lf ';U't |A *i ;eht *
.i:rU. t;')l ^* q

201. DiriwaSntkan dari'Abu Huraimh r{9, dia berkata: Aku

mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Uanganlah seomng dari kalian

berpuasa pada hari Jumbt, kuuali dia berpuasa safu hai sebelumnya

abu safu hari saudahnga.'26

26 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirrntdd, Ibnu Majah, dan Ahmad.
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Penjelasan:

Hadits Abu Hurairah pada riwayat pertama menjelaskan

pelarangan puasa hari Jum'at secara muflak. Ia menjelaskan maksud

pelarangan tersebut ialah berpuasa serara khusus dan tersendiri pada

hari Jum'at. Jelas, berdasarkan keterangan ini, alasan pelarangan

tersebut ialah berpuasa safu hari secara terpisah dari hari sebelum dan

sesudahnya.

Keterangan ini masih menyisakan pertanyaan, apakah larangan

itu berlaku khusus pada hari Jum'at, atau kembali pada niat pelakunya

yang mengistimewakan hari tersebut? Penulis telah memberi isyamt

tentang perbedaan antara pengistimo,uaan hari Jum'at dan

pengistimer,r.raan hari lain. Faktor yang mendorong pengistimewaan hari

Jum'at dalam kasus ini berlaku umum bagi seluruh umat; sementara

faktor pendorong terhadap perlindungan perantara pada hari Jum'at

lebih kuat dibanding hari lainnya. Berpijak pada pendapat ini,

pengkhususan larangan puasa pada hari Jum'at memungkinkan.

Seandainya kita perkimkan alasan tersebut menuntut

pemberlakuan larangan secara umurn terhadap pengistimauaan puasa

pada hari selain Jum'at, dan terdapat beberapa dalil yang

berkonsekuensi terhadap pengistimo.laan sebagian dalil yang

mengajurkan puasa pada hari itu, tentu alasan ini diprioritaskan dari

pesan umurn yang bersumber dari alasan yang umum. Sebab, suafu

alasan kerap diperhitungkan sebagai satu dari sekian banyak sifat objek

larangan. Dalil yang mengindikasikan anjuran tidak mengantarkan pada

kemungkinan pemberlakuan amalan. Ia tidak berbenhrran dengan dalil

yang memuat pengistime\ /aan dengan sebagian sifat objek larangan.l

ctl ,c rcz llo,z ,.f
-J., ,'tl Jr-, :A*rtl:- f)l," a.)' , /J7 1".
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2O2. Diriwayatkan dari Abu Ubaid maula lbnu Azhar-ia
bemama Sa'ad bin Ubaid-dia berkata, "Aku menghadiri hari raya

bersama Umar bin Al-Khaththab &. Dia berkata, 'Dua hari ini dilarang

unh.rk berpuasa oleh Rasullah Sr fifu hari kalian berbuka dari puasa

0dul FiH) dan hari lain di saat kalhn rnakan dari hasil kurtan 0dul

Adhal'."27

Penjelasan:

Pesan hadits ini adalah larangan kpuasa pada dua hari raya:

Idul Fitri dan Idul Adha. Aturan ini bedronselnrensi tidak sahqn pu.lsa

dua hari ini dengan beberapa alasan. Menurut kalangan Hanafirnh

dalam sebagian pendapatrya, pu.ls.r pada dua hari tersebut sah. Mereka

menyatakan, "Ketika seseomng bernadzar puasa pada hari raya dan

hari-hari tasyriq, nadzar tersebut sah. Dengan melakukan puasa pada

hari tersebut, dia terbebas dari rndzamgra.

Argumen rnereka sebagai berikuh pu.Fa bagi orang lnng
benradzar mempu5ni aspek umurn dan aspek khusus. Yaitu, ditinjau dari

segi puasa, dia boleh menjalankan nadzamya, nanrun melihat dari segi

puasa hari raya, ia bertalian dengan larangan berpuasa. Terbebas dari

funtutan nadzar tercapai dengan segi pertama, yaitu puasa.

Pendapat pilihan menurut ulama lainnya, fidak demikian:

nadzamya batal dan puasanya tidak sah. Faktor pendorong pada dua

segi ini masing-masing saling berkaitan, tidak bisa terpisah. Jadi,

27 HR. AI Bukhari terdapat di beberapa tempat, Musllm, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirmidd, dan lbnu Majah.
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perlarangan puasa nadzar di hari mya ini sangat mungkin. Akibatrya, ia
tidak sah sebagai ibadah, dan nadzamSn juga tidak sah.

Selain itu, ada lamngan berpuasa pada hari ragra, sementara

orang tersebut bemadzar berpuasa pada hari yang dilarang unhrk

berpuasa. Kasus ini berteda dengan orang 5rang melaksanakan shalat di

rumah hasil ghasab, menurut ulama yang menganggapnya sah. Sebab,

tidak terjadi keterkaitan antara aspek umum-dalam hal ini shalat-dan

aspek khusus, bemda di tempat hasil ghasab. Maksud tidak ada

keterikatan di sini adalah, dalam koridor syariat. Syara' menetapkan

perintah shalat secara mutlak, dan melamngan ghasab juga secara

mutlak. Keterikatan dan kesahran keduanya hanya terjadi dalam

findakan orang mukallaf, bukan dalam syariat. larangan secaftr syara'

tidak berhubungan dengan kekhususan ini. lain halnya dengan puasa

hari raya, karena larangan di sana berlaku secam khusus, sehingga

aspek umurn terikat dengan aspek khusus dalam tataran syariat.

larangan tersebut berhubungan dengan oblek yang dinadzarkan. Jadi,

bernadzar puasa pada hari raya bukan suafu ibadah.

Para ahli ushul memaparkan kaidah yang perlu dicermati dalam

masalah ini. larangan, menurut mayoritas ahli ushul, tidak

mengindikasikan keabsahan objek yang dilarang. Mereka mengutip

pemyataan Muhammad bin Al Hasan, "larangan mengindikasikan

keabsahan objek yang dilarang", karena larangan meniscayakan

kemungkinan objek yang dilarang. Contoh sederhana, kita tidak

mungkin berkata kepada omng tuna neka Jangan melihat', dan kepada

manusia 'jangan terbang'. Jadi, obiek larangan ini-puasa hari raya-
suatu yang mungkin. Jika ia mungkin dilaksanakan, berarti ia sah.

Pendapat di atas lemah, karena keabsahan hanya berpedoman

pada ilustrasi, kemungkinan rasional atau kebiasaan. l-arangan

mencegah ilustrasi yang bersifat syam. Keduanya tidak akan
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bertolakbelakang. Muhammad bin Al-Flasan mengalihkan redaksi dari

pengertian oblek yang dilamng pada pengertian syara'.

Hadits ini mengajarkan bahwa dalam khutbah seorang khatib

dianjurkan unfuk menyampaikan hukum-hukum gnng berkaitan dengan

momen tersebut, seperti menyampaikan larangan berpuasa hari mya

dalam khutbah id. Dernikiim ini sangat ung€n dan momen yang tepat

unfuk menyampaikan informasi. Hadits ini juga mernberikan isyamt dan

keterangan bahwa alasan tidak berptnsa pada hari raya idul adha adalah

menSnntap hasil kurban.

Selain itu, hadits ini merupakan dalil boleh memakan dagng

kurban. Sebagian ahli ftldh membedakan antam hadyu dan kurban.

Mereka mernperbolehkan rnakan heu,ran kurban pada hari itu, kcuali
hewan denda berburu, fidyah melakukan lamngan dalam ihram, hewan

yang dinadzarkan untuk oftu'tg-orang miskin, hadyt sunah k€fika

terhalan sampai ke tempat ihmm. Ha&u sama seperti heunn denda

berburu, dan heuran yang wajib disedekahkan karqra melakukan

pelanggaran dalam haji atau umrah.

J;, 4 :JG,*; hr ,i:r',l'r:ttt )d:-, ,rJ f -y.r
,(,oett ,fj ,:iJt:'Hr lf; * * *i 4f h' d* *t
./,, fLt .x;'e:*at yi ,*rrlt *At G. ;lst',si;-'o?,

203. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri rg,, dia berkata,

"Rasulullah $ melarang pLlasa pada dua hari: idul fiti dan hari rap
kurhn, dnma', orang yang duduk ihfrba dengan safu pakaian, dan

shaht setelah Subuh dan Ashar."
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Muslim meriwayatkan hadits ini secam sempuma. Al Bukhari

merirmyatkan'puasa" saja.z8

Penielasan:

Mangenai puasa pada hari rap telah disinggung di depan.

Adapnn tentang byftrnl Ash*lwm ', Abul Ghaftr Al Farisi dalam

MajmarnyaD mernaparkan, "Menumt para ahli lilrih tstimal ash*lnnm'

5nitu men5relimutkan paloian ke seluruh badan sehingga salah satu tepi

paloian ih.r terangkat, lalu mengikatkan uiungnlra di bahu. larangan

cara berpakaian seperti ini karena pakaian dapat tersingkap dan

aurafrrga terlihat."

Abdul Ghafir menyatakan, "Penjdasan ini tidak menyinggung

l<aA ash-shann '. Menurut Al Asmu'i, ashshann ' ialah berselimut

dengan pakaian dengan cam menutupkan pakaian ke seh.rmh tubuh,

sehingga tidak tersisa lagr lubang tempat mengeluarkan tangan. Kata

ash-shama' ini sesrrai dengan pengertian ini.

Pelarangan Ash-shama ' bisa ditinjau dari dua sqtr. Petbtna,

dikhawatirkan cara berpakaian seperti ini akan mempersulit organ

pemafasan. ndak menufup kernungkinan ia dapat mati terfufup pakaian

tersebut jika fidak ada lubang di dalamnya. Kdua, ketika seseorang

terbungkr.rs rapat pakaian ia tidak mungkin berjaga-jaga dan menghidar

jika terjadi sesuafu, atau terancam bahaya. Ia tidak dapat mencegah

bahaya tersebut dengan kedua tangannya, karena keduannya terbungkus

ketat di dalam pakaian. Wallahu a'lam.

28 HR. Al Bulihari dengan redalsi ini dalam Kitab fuasa yang bersumber dari Abu
Sa'id Al Khudri. Abu Daud meriwaptkannya dalam pembahasan tentang puasa

secara sempuma. At-Tirmidd meriwayratkan sebagiannya. Penyusun melakukan
kekeliruan pada kalimat, "Al Bukhari meriwalntkan 'puasa'."

29 Dalum naskah srn tertulis mu jamuhu hn di atasnya tercantum tlhsan majma hu.
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Penjelasan tentang larangan shalat setelah Subuh dan Ashar

telah dipaparkan di depan.

Sedangkan larangan bq-ihtib ' dengan satu pakaian, karena

dikhawatirkan auratnya terbuka.

{;,

J?t iti ,iti ,or; hr ,nt'rs.t'tJt rLa ,rj f -y.t
f *t.trr G.i,r E Ci';?b;,*irtah' ,k*t' ' "u 

.rr.f,r;r,ttrt
204. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al Khudri *, ,,u **,u,

Rasulullah $ bersaMa, "Elanngsiap fupuan se.lpd di ialarT Allah,

Allah pasti menJauhkan dbinja &ri api naaka s&r?n 70 bhm.@

Penielasan:

Redaksi lt ,Fri C "di ialan Allah" lazim digunalon sebagai

kolokasi kata "jihad". Jika ditafsirkan dernikian, maka keutamaan

tersebut diberikan karena ia menghimpun dua ibadah sekaligus: puasa

dan jihad. Kata iit W e ":di iatan Allah" juga bisa diartikan, ketaatan

kepada Allah apa pun benhrknya. Frase ini digunakan untuk

mengungkapkan kebulatan tegas dan nht Snng benar. Penafsiran

pertama lebih meidekati rnakna urf,Dalariscbuh hadits disebutkan ,,fra

l' f,i C itp \t '€'"menjadikan haji atau sahmSa di jalan Allah".

Dernikian ini penggunaan sesuafu makna dasar.

l<ata ,4*i "bhrn" digunakan unfuk mengungt<apkan makna

tahun.

3() HR. Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, At-Tlrmi&t, dan hnu Majah.
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Redaksi *;'* artinya adalah tujuh puluh tahun. Rasulullah

$ menggunakan kata khanf (musim gqur) sebagai ungkapan kata

tahun, harena dalam setahun terdapat sekali musim gugur. Ketika

musim gugur berlalu, berarti safu tahun telah berlalu.

Dengan dernikian, seandainya beliau mengungkapkan 'tahun' ini

dengan seluruh musim dalam setahun, bisa mer,rakili pengertian ini.

Sebab, dalam setahun hanya ada satu kali musim semi dan satu kali

musim dingin. Akan tetapi, menurut sebagian ulama, l<harif lebih tepat

digunalon dibanding musim lainnya, karena kharif mentpakan puncak

dari seluruh musim Snng ada dalarn safu tahun.

Bunga-btrnga mulai berkenrbang pada musim semri; kenrudian

membentuk bakal buah dan matang pada musim dingin. Selanjutrrya,

buah ini siap dimanfaatlon' langsung dimakan, diolah sebagai bahan

baku, dan disimpan pada musim gugur. Inilah fujtnn dari seluruh proses

tersebut. Jadi, musim gugur lebih tepat digunakan unfuk

mengungkapkan makna satu tahun ketimbang musim yang lain. Watlahu

Alam.

Bab: Iailatul Qadar

'u tcl'of *:-i; ?nt u,f, '# u i' + F -y.o

#, e lc;lt ,i )dt 
-dl f;)l;4;r,ht *ut Tcbf

; oG6'$ ,:rrq:, o:rf ,p: {. iit, * Ut )ut ,;tj\r
.hrut 4r GG:;.AIq|F ok'i" ,srj\t g;t
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205. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ap bahwa beberapa

orang shahabat Nabi ,$ bermimpi mengalami lailatul qadar pada tujuh

malam yang terakhir. Nabi $ bersabda, "Aku melihat mimpi kalian

sama pada fujuh Snng temkhir. Maka, bamngsiapa yang berkeinginan

merailrga, maka herzdaHah ia memihnSa pada tujuh (malam) gng
tetiihir. &

Penielasan:

Hadits ini merupakan dalilkekuatan mimpi. Mimpi bisa dijadikan

rujukan dalil atas berbagai masalah yang terjadi, dan dalil perkara yang

tidak bertentangan dengan kaidah umum.

Para ahli fikih memaparkan satu masalah, seandainya Nabi $
bermimpi kemudian berdasarkan mimpi tersebut beliau mernerintahkan

sesuatu, apakah perintah tersebut wajib dilalsanakan? Satu pendapat

menyatakan, perintah tersebut jika bertentangan dengan hukum yang

telah ditetapkan lebih dulu dalam keadaan sadar (meskipur hakikatorya

hati Rasulullah S tidak pemah tidur-pent), maka hukum yang harus

diamalkan adalah hukum yang ditetapkan dalam kondisi sadar. Jika kita

mengatakan bahwa orang gnng bermimpi melihat Nabi fl$ sesuai sifat-

sifat yang disebutkan dalam riwayat, mimpinSn benar, ini termasuk

kasus kontradiksi dua dalil. Kita wajib mengamalkan dalil yang paling

rajih. Dan, hukum yang ditetapkan dalam kondisi sadar adalah yang

paling rajih

Sebaliknya, apabila mimpi tersebut tidak bertentangan dengan

hukum yang ditetapkan di saat sadar, dalam hal ini ada perbedaan

pendapat. Berpedoman pada mimpi dalam kasr.s ini: perkam yang

anjurannya telah ditetapkan secara muflak, 5raifu meraih lailahrl qadar.

Pentarjihan terhadap tujuh malam lrang terakhir yang merujuk pada

sl HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, Muslim, An-Nasa'i, Malik, Ahmad, dan Abu
Daud secara ringkas.
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mimpi yang menunjukkan bahwa lailatul qadar ada pada tujuh malam

yang terakhir tersebut-ini pengambilan dalil atas perkard yang terjadi-
merupakan anjuran yang bersifat syam. Tujuh malam yang terakhir ini

disebutkan secara khusus dengan penegasan, di 'samping ia tidak

bertentangan dengan kaidah urnum yang telah ditetapkan: tentang

anjuran meraih lailaful qadar. Mereka menyatakan: meraih lailatur qadar

dianjurkan pada setiap bulan.

Hadits di atas menerangkan bahwa lailatul qadar ada pada bulan

Ramadhan. Ini madzhab jumhur ulama. Sebagian ulama berpendapat,

lailatul qadar ada di sepanjang tahun. Mereka menyatakan, "Seandainln

seorang suami pada bulan Ramadhan berkata pada ishinya, 'Engkau

ditalak saat lailatul qadar." Talak ini udak jafuh sebelum berlalu masa

safu tahun, karena lailaful qadar hattp ada pada bulan Ramadhan pada

waktu yang diperkirakan; sedangkan keabsahan nikah mereka telah

maklum. Keabsahan tersebut hanya bisa kandas oleh keyakinan.

Maksudnya, yakin akan te4adinya lailatul qadar.

Dalam kasus ini terdapat tinjauan. Jika beberapa hadits

menunjukkan kekhususan lailatul qadar pada sepuluh malam yang

terakhir, tentunya jatuhnya thalak tersebut (hilangnya ikatan pemikahan)

didasarkan pada acuan syar'iy. Yaifu, hadits-hadits yang

mengindikasikan waktu lailatul qadar. Perangkat hukum yang digunakan

untuk memutuskan thalak boleh didasarkan pada hadits ahad. Dengan

hadits-hadits tersebut status pemikahan boleh diputuskan. Putusan nikah

dan hukum-hukumnya tidak disyaratkan harus merujuk pada hadits

mutawatir atau putusan bersama yang disepakati pam ulama. Benar,

sebaiknya kita cermati makna redaksi hadits-hadits yang menunjukkan

pengkhususan lailahrl qadar pada sepuluh malam yang terakhir, dan

memperhatikan derajatnya: jelas atau masih buhrh penafsiran. Jika

makna hadits tersebut lernah, ia sekadar pendapat.
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206. Diriwayatkan dad Aisyah lg bahwa Rasulullah #
bersabda, "Berusahalah mqaih lailatul gadar pda malan ganjil pada

sepuluh jang tmkhir.'a2

Hadits ini dalil ulama yangm*mjilrkan lailatul qadar pada tujuh

malam yang terakhir, selain makam k*21dan ke-23.

Penjelasan:

Hadits Aisyah ini menunjukkan dalil yang diungkapkan pada

hadits sebelumnya, dengan tambahan pengkhususan malam ganjil pada

tujuh malam yang terakhir.

lnt Jy, "oi *i:; h, ,*,'ej/;t * gj F -v .v

cor1i, 'd y;":\t ijit G'Jte:- otr p: ilL hr J:"

C Ut @- u.b3 rss{.4t utr q ,r cG'J;€'ti

*rt -5rj1 n;:;se,t ; i,su -9#t'u t4rr?'u LH
:6 d'r3f i-l;'$3 ,Wl ; ,Ut *^ drl Jai ,;tj\t
F ea'.r\it,;tr\r Pt Gt{'#itt,W'n *t
'*{'p ,*f "b'4t ok, arlrlr ou; it*t pF ,i:
32 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, Muslim tanpa menyebutkan kata "ganjil", An-

Nasa'i, Ahmd, dan At-Tirmidzi.
At-Tirrnidd mengntakan, hadits ini hasan shahih.
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2O7. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al l(hudri &, bahwa

Rasulutlah Sr beri'ukaf pada sepuluh bulan Ramadhan.

Beliau melakukan i'tikaf pada tahun itu, hingga tiba malam ke21 (di

rnana pada pagi harinya beliau keluar dari aktivitas i'tikafnya) beliau

bersabda, 'Siapa 5nng bai'til<af bqsmaku, hendaHah ia bizri'tikaf pda
sepuluh gng al<hir. Sunggth, aku melilnt (lailatul qadar) pda malam

ini, kemudian aku dilupkan tantangn5a. Sungguh, aku melihat dinku

betsujud di abs air dan lumpur pda pqi lnrintn. Maka, mihlah ia pda
sepuluh 5ang temkhir. Raihhh ia pda sdkp (malam) ganjil."

Pada malam ifu turun hujan. Masjid saat ifu hanya bemtapkan
pelepah kurma. Ia bocor. Kedua mataku tertuju pada Rasulullah $. Di

kening beliau ada bekas air dan lumpur pada pagi hari ke21.33

Penjelasan.

Hadits ini berisi dalil bagi ulama yarg m+mjibkan lailatul qadar

jahrh pada malam ke?L. Ulama Snng berpendapat waktu lailatul qadar

berpindah-pindah setiap tahun menyatakan, pada tahun itu lailatul qadar

terjadi pada malam ke21. Hadits ini Udak merajihkan bahwa lailatul

qadar pasti terjadi pada rnalam k*21 s@ara mutlak. Pendapat yang

menyntakan lailatul qadar berpindah-pindah, cukup baik, karena ia

berusaha mengompromikan beberap hadits, dan mernotir,rasi unfuk

menghidupkan selurh malam-malam Ramadhan.

Kalimat L;ilr f:l)t 'J51;- 'beri'tikaf pada sepuluh

pertengahan", redaksi yang paling tepat seharusnya menggunakan kata

3s HR. Al Bukhari -di beberapa tempat dengan redaksi yang berbeda-beda dan salah
satunya redaksi ini-, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan hnu Majah.
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t":jt dan E jt. Penggunaan kata f.:,itr menimbulkan kesan

penyebutan seluruh siang dan malam. Redal$i yang rajih adalah yang

pertama, karena kata ,5if kata benda untuk arti "sepuluh malam",

maka kata sifat yang tepat dan cocok adala kata tr :jt .

. Pada riwayat lain disebutkan keterangan lrang mengindikaskan

bahwa Rasulullah S b€ri'Ukaf pada sepuluh malam te,rsebut untuk

meraih lailaful qadar, sebelum beliau tahu bahwa lailatul qadar ada pada

sepuluh malam yang terakhir.

Redaksi ilr '8i "msiiid put bocor" karern terkena air

hujan. Kalimat wakafa al bitJtakifu mldan wa wukuufan, artinya adalah

rumah itu bocor; dan kalimat urakak addam'u tn l<aikn wa l<afaana wa

wakfan, artinya adalah air mata menstes.

Sebagian ulama meruiuk hadits ini sebagai dalil bahwa

menernpelkan kening di Iantai saat sujud tidak wajib. Pendapat ini

dilontarkan oleh ulama yang berpendapat, Seandainya seseorang

bersujud di atas lingkaran serban-seperti sabuk dan dua sabuk-

sujudnya sah. Uraian pengambilan dalilnSn sebagai berikut: ketika

seseorcng bersujud di atas ternpat sujud png basah dan berlumpur,

pada sujud pertama lumpur tersebut akan menernpel di keningruE.

Ketika melakukan sujud kedua, lumpur lnng menempel di kening pada

sujud pertama akan menghalangi kening ke ternpat sujud pada sujud

kedua. Keterangan ini masih bisa dipatahkan, karena bisa saja kefika

hendak melakukan sujud kedua, dia mengusap lumpur di keningnp
lebih dulu hingga bersih.

Keterangan yang terdapat dalam hadits, mulai dari kalimat ej
$t.t y W* 'U tF-,/ fi' "yaitu malam beliau keluar dari

aktivitas i'tikafnya" dan pemyataan Abu Sa'id Al l(hudri pada akhir

hadib i-bi ":b\*'u # & P$ yr jl U-i1 "ru.u melihat
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ada bekas air dan lumpur di kening bdiau pada pagi hari ke21" terkait

dengan masalah yang telah dibahas oleh para ulama. Yaitq apakah

kejadian tersebut berlangsung pada malam hari ifu, terjadi pada malam

sebelumnya-seperti pendapat lnng rnasyhur-, atau justru teriadi

setelahnya, sebagaimana padapat yang dikutip dari sebagian ahli hadits

lolangan Ztnnir[nn.

Bab: lldilraf

y'?"t & !, J;.,'t:l g3;fu g, -*^t;; F -r.,r
?\tt;t; ,F 06) a -*t)'!t Ft C',-b(€J- us *j
b, * inr J?, ok ,Yn ,i: .gl-; ;r2 ,*tj:;l GlAr'; ,|yt
,,5$ Ui<l ,s; ar:Ar * sV oU) ,tr e J|e;- *r ilL

.*G;er
2O8. Diriunyratkan dari Aist/ah S, bahwa Rasulullah S

beri'Ukaf pada sepuluh yang terakhir bulan Rarnadhan, hingga Allah &
mernanggil beliau. Sepeninggal beliau para istri beliau juga melakukan

i'fikaf.

Dalam riwalrat lain disebutkan, "Rasulullah f) beri'tikaf pada

selunrh bulan Rarnadhan. Beglfu usai shalat Subuh, beliau menghampiri

tempat 5nng biasa Miau gunakan i'fikaf."34

34 HR. Al Buk'hari dengan redaksi inl, Muslim, Abu Daud, ArNasa't, dan Ahmad.
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Penielasan:

Iktikaf, secara bahasa betarfi bertahan dan menetapi sesuafu

bagaimana pun catanln. Secara slpnr, i'tikaf artinya tetap berada di

masjid dengan cara tertentu. Ulasan tengan rnakna i'tikaf ini fidak iauh

berLoda dengan istilah lainnp.

Hadits Aist/ah * mengindikasilon anir.ran itikaf seara mudak,

anjuran i'tkaf pada bulan Rarnadtnn secam khr,rsus. Idih khusus hgi,

pada sepuhrh hari 1nng t€m!fito. Hadib ini jqa merrpertegas aniuran

tersebut dengan redaksl !,ang nrernberi fr!,arat bahua Rasulullah

melakukan i'fikaf secara kontinu. Bahkan, hal ini disebutkan secara jdas

dalam riwayat lain. Seperti telihat pada redaksi itot, ,F A "pada

selunrh bulan Ramadhan", dan dip€rhnt dengan pmktik i'tikaf 5nng

dilakukan oleh para isti Miau setelah beliau wafat. Hadib ini

mengindikasikan kesamaan laki-laki dan perernprnn dalam soal i'tikaf.

Rdaksi fi U?.?ct ,$! Uk iE itlit d* tiy "begitu ,sai shalat

Subuh, beliau menghampiri tenrpat Wng biasa beliau gunakan i'filof".
Menurut jumhur ulama; apabila Rasuhrllah $ hendak melakukan i'tikaf

sepuluh hari, beliau mernasr.rki terrpat i'tltaf sebelum terbenam

matahari. Beliau muhi rnasuk M'tkaf pada pernrulaan rnahm. Hadits

ini iusbu berkonsekuensi pernrulaan i'tikaf pada p4i hari. Hadits png
lain lebih ktrat dibanding hadits ini dari sisi dalil.3s Akan teilapi,

pernSTataan Ais!,ah di atas dapat ditafsirkan, Rasulullah e tehh mernr.ilai

i'Ukaf. Masuknya befiau ke ternpat i'tikaf pada wakttr itu (usai shalat

Subuh) unfuk mernisahkan diri dari orang-orang setelah beltau

berkumpul bersama mereka dalam shalat, bukan b€rarfi beliau banr

mernulai i'tikaf saat nrasuk temrpat itu.

3s FIR. Al Bukhari, Abu Daud, ArrNasa'i, tbnu Malah, dan Ahmad dart hadlb AtstEh

+.
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Yang dimal<sud mu'takafdalam hadits di atas yaitu, tempat yang

digunakan secara khusus unfuk i'tikaf atau dipersiapkan untuk itu,

seperti riwayat bahwa beliau beri'tikaf di dalam kemah, atau riwayat

para isti beliau mernbuat kemah. Pengertian ini disingguh dalam hadits

di atas dengan redaksi "beliau menghampiri ternpat 5nng digunakan

unfuk i'tikaf" dalam kata kerja benfuk lampau.

Hadits-hadits ini dijadikan dalil bahwa masjid merupakan syarat

i'fikaf, mengingat masjid dibangun trnfuk fujuan itu. Ketenfuan ini

men5nlahi kebiasaan yang sering terjadi, yaifu timbulnya percampuftrn

berbagai jenis omng, terlebih wanita. Seandainyra i'fikaf boleh dilakukan

di rumah, afuran ini tenfu kondisi seharusnya, karena tidak

terjadi percampuran berbagai jenis orang di masjid. Kesulitan bagi

wanita unfuk meninggalkan rumah fidak lain karena hambatan-

hambatan kodrati.

Sebagian ahli fikih memperbolehkan kaum hawa untuk beri'tikaf

di masjid di dalam rumahntra. Yaitu tempat yang dipersiapkan dan

digunakan unfuk shalat. Menurut satu pendapat, sebagian ulama

memperboleh lelaki i'tikaf di masjid rumah dengan analogi kaum wanita.

* 
"}t 

&:i uk 6 tVb?nt o;,., tx;; F -v.q
tit;,L ,f A )tuJt G'r€lJ;:t AC ej rL, *a at

''al'' Q:6-

&.pLiy *t;r. !t i' JiU r oki :y-t:l G)
-?a.4t ,y\\|L* Lt 'Uti 

(i; hr sn -^$.tL Ll :-y):t
'.i:rt 

r,'fi !r '& jluil a \4 e-,Jtt
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209. Diriwayatkan dari Aisyah S bahwa dia menyisir Nabi $,
padahal dia sedang haid, dan beliau sedang beri'tikaf di masjid. Aisyah

berada di kamar, dan beliau merebahkan kepala pada Aisyah.

, Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Beliau tidak masuk rumah

kecuali ada hajat."

Dalam riwayat lainnSn disebutkan, AiE/ah & b€rkata, "Jika aku

hendak masuk rumah karena smfu hajat atau ada orang sakit di

dalamnya, aku tidak bertarrya kepadanSa, alnr hanp mdewatinya begtfu

saja."35

Penielasan:

Kata Jipl artinya adalah menyisir rambut.

Hadits ini merupakan dalil tentang kesucian badan wanita Snng

haid, sekaligus dalil bahwa menjulurkan kepala ke luar masjid tidak

membatalkan i'tikaf. Berdasarkan hadits hi, sebagian ahli fikih

berpendapat, mengeluarkan anggota tubuh dari suatu ternpat di mana

dia telah bersumpah tidak akan keluar darinya, tidak melanggar sumpah.

Demikian sebaliknya, mengeluarkan sebagian anggota tubuh dari suatu

tempat di mana dia bersumpah tidak akan keluar darinya, juga tidak

melanggar sumpah.

Dua hukum ini ditinjau dari aspek, bahwa larangan keluar masjid

saat i'tikaf sebanding dengan mengaitkan pelanggaran sumpah dengan

keluar masjid. Sebab, hukum pada setiap kasus ini berkaitan dengan

tidak adanya tindakan keluar. Mengeluarkan sebagian anggota tubuh jika

berkonsekuensi terhadap pelanggaran objek yang terkait dengan hukum

pada salah satu kasus, juga berkonsekuensi pelanggaran pada kasus

iain. Sebaliknya, jika ia tidak berkonsekuensi pelanggaran pada salah

s6 HR. Al Bukhari -dengan.berbagai redaksi yang berbeda dan ini salah satunya-,
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan hnu Majah.
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safunya, ia pun tidak berkonsekuensi pelanggaran pada yang lain.

Sebab, keduanya mempunyai sumber yang sama.

Logika hukum di atas juga berlaku dalam kasus keluar bagi

orang yang bersumpah tidak akan keluar dari suafu ternpat. UraianrnTa

sebagai berikut: seandainya memasukkan sebagian anggota fubuh

berkonsekuensi terhadap hukum yang terkait dengan masuknya seluruh

fubuh, tentr: keluamya sebagian anggota tubuh juga berkonsekuensi

terhadap hukum yang terkait dengan keluamya seluruh tubuh. Akan

tetapi, dalam kasus itu fidak berkonsekuensi denrikian, maka dalam

kasus ini berlaku sama.

Penjelasan keterikatan hukum, bahwa hukum pada dua kasus ini

terkait secara keseluruhan. Adakalanya sebagian oblek memenuhi akibat

hukum yang berlaku secara global, atau tidak demikian....dan

seterusnya.

Redaksi 9t1J}l *q \'c#rl ,YU- l tttsi "beliau tidak masuk

rumah kecuali ada hajat" menrpakan ungkapan dari kebufuhan darurat

seperti hadas dan makan. Tidak dimgukan lagi, keluar masjid untuk

keperluan buang hadas tidak membatalkan i'tikaf, karena ini kondisi

darumt, sementara masjid terlarang untuk ifu. Seluruh keterangan yang

dikernukakan para ahli fikih-bahwa beliau tidak keluar dari masjid, atau

perbedaan pendapat tentang boleh tidaknya keluar masjid-, hadits ini

mengindikasikan bahwa beliau tidak keluar masjid saat i'tikaf, sesuai

makna umunnya. Jika terdapat indikator berupa keperluan untuk keluar

masjid, karena ini sering terjadi, atau adanSra anjuran syara' unfuk keluar

seperti menjenguk oftmg sakit, shalat jenazah, dan sebagainya, maka

dalil larangan keluar ini sernakin kuat.

Dalam riwagrat lain yang bersumber dari Aisyah disebutkan,

boleh menjenguk orang sakit dengan cara sekadar mela*atinya, tidak

singgah. Redaksi hadits ini memberi isyamt bahwa orang yang sedang

beri'tikaf tidak boleh menjenguk orang sakit kecuali dengan cara ini.
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rj :Lji 'jti ,.; hr d, 7Ut i * * -y \ .

,it:) A- il)'-53-i'ol flA;t ; 
"tr-x; 

* A '!nt Jv,
,l\iSr ,-n,kx- li .!s4 )\t :Jv ,lQir ,-.:;ir e -6:;

..Q''lt c';

2\0. Diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab ,{b, dia berkata,

"Wahai Rasulullah, sungguh, dulu pada masa jahiliph aku bernadzar

akan beri'tikaf semalam-dalam riwalrat lain, sehari-di Masiidil Hamm."

Beliau bersabda, " Penuhilah nadzamu."

Sebagian periwayat tidak menyebutkan kata "semalam" dan

"sehari".37

Penielasan:

Hadits ini memuat beberapa p6il, yaifu:.

Pertama, terikabrya nadzar untuk tujuan ibadah. Berdasarkan

pesan umum hadits, ulama berdaliltentang karajiban memenuhi seluruh

bentr-rk nadzar.

Kdua, hadits di atas dijadikan dalil oleh ulama yang

berpendapat tentang keabsahan nadzar orang kafir. Ini pendapat -atau
ilnjlr- dalam ma&hab Syafi'i. Pendapat asyhar menyebutkan, fidak

sah, karena nadzar itu ibadah: pendekatan diri seorang hamba kepada

Allah, sedangkan orang kalir bukan ahli ibadah. Ulama yang

berpendapat demikian berargumen dengan menafsirkan hadits tersebut

bahwa Rasulullah menyuruh Umar unfuk beri'fikaf sehari yang sama

dengan nadzamya, agar dia tidak menodai ibadah yang telah diniati.

Behau menyebut i'tikaf sebagai sesuafu yang dinadzari karena ia mirip

37 HR Al Bukhari dengan redaksi ini, Muslim, Abu Humirah, An-Nasa'i, At-Tirmidzi,
dan hnu Maiatr.
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dengan objek nadzar dalam Islam, dan berfungsi sama sebagai ketaatan

yang telah diniati.

Dengan demikian, sabda Rasulullah 3ta+ /si "penuhi

nadarmu"termasuk majaz hadzaf(pembuang* Uun* kalimat) atau

majaz tasybih (penyerupaan dengan objek lain). Bunyi tekstual hadits

tidak sesuai dengan asumsi ini. Apabila terdapat dalil yang lebih dari

bunyi tekstual hadits yang menyebutkan i'tikaf orang kafir tidak sah, ia

boleh digunakan sebagai hujah penafsiran ini. Jika tidak ada, penafsiran

ini tidak bisa dijadikan hujah.

Ketiga, hadits ini mengindikasikan puasa bukan syarat i'tikaf,

karena malam bukan waktu unhrk berpuasa. Bahkan, Rasulullah

menyuruh Umar untuk memenuhi nadzar i'tikaf pada malam hari. Tidak

ada pensyaratan puasa dalam i'tkaf, menurut pendapat madzhab Syafi'i.

Sementara ma&hab Malik dan Abu Hanifah mensyaratkannya.

Ulama yang menyaratkan puasa,dalam i'tkaf, menakwil kata

'malam' dengan arti 'siang hari'. Sebab, kata lail dalam bahasa fuab

kebanyakannya diartikan 'hari'. Misalnya, seperti kalimat \b A'i
"kami berpuasa lima malam", karena kata |.i;Jr difujukan untuk malam

hari. Jika yang dimaksud "lima hari" omng Arab akari menggunakan

t utu i:;.eil . Penggunaan kata 'malam' natnun yang dimaksud adalah

'siang hari'. Menurut pendapat lain, maksudnya waktu malam berikut

siang harinya. Sebagai dalil, pada sebagian riwayat lainnya

menggunakan kata i!r.

";t "k :U$ lft hr '"r,, ,# ; '*;" se -v r I

;4i\ ii"i :a:ufl i:;:)l'^#i,i;il *,
zl

ct, J.
4*te 4Jlt

c

,tV

)>vt -,#,,ia.1 c, o t.., I

? ,-*-) u. dLl )$ d, qgu bs)
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'*;lt ;* ,G;i *:, ,1L \t ,)* lttt J'yr rt, fu .1;\t ;
,vw ,:,; 'd" ;bb ,itt lkt, ;' ,*t ,)L hr Jb
,sH i;T i.t y qil oty'fasrl4,,rt- ,lnt Ji, r Jur oA-,-,

.t';, iC rl t'; r;i;,t Jfi'of i4 jl:,9ist

P, e )a*Jt G y#t ,f i)'r:i oi* tiir :y:11 G:

Ut ie ,'4fi'-Jo'"i ,oc l:^1 I:*i c,t(i, o2 ;tj\t
76+ )^*)t;r;.'Jt;.tit&WW *i*.?" *

.ic:* ;?t i .'#-,?t

2ll. Diriwayatkan dari Shafiyah binti Huyain 49, dia berkata:

Nabi $ sedang beri'tikaf. Aku datang mengunjungi beliau pada malam

hari. Aku berbicara dengan beliau, kemudian segera kembali. Namun,

beliau furut berdiri untuk mengantarkan aku-tempat tinggal Shafiyah di

rumah Usamah bin Zaid. Dua lelaki Anshar leurat. Ketika mereka

melihat Rasulullah $, langsung bergegas. Nabi S berkata, " Pelan-

pelanlah kalian! Dia Shafiyah binti Huyyin " Mereka berkata, "Maha

suci Allah! Wahai Rasulullah."

Rasulullah bersabda, "Sesunggwhnya setan mengalir dalam din

anak Adam seperti aliran damh. Sunggah, aku l<haumtir dia

melemparkan keburukan dalam hati kalian atau mengatakan sesuatu."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Shafiyah datang mengunjungi

Rasulullah $ saat sedang beri'tikaf di masjid pada sepuluh hari terakhir

bulan Ramadhan. Dia berbicara sesaat di sampingnya, kerirudian segera

pulang. Nabi $ lalu berdiri dan mengantarkannya sampai pintu masjid,

di samping pinfu kamar Ummu Salamah."
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Periwayat kemudian menemskan hadits ini dengan makna yang

sama dengan hadits di atas.38

Penjelasan:

Shafiyah binti Huyuy bin Akthab, berkebangsaan Bani Israil,

keturunan Harus S, dan beragama Nasmni. Dia sahaya milik Salam bin

Misykam, kemudian diambil alih oleh Kinanah bin Abu Al Huqaiq.

Kinanah terryas dalam peristiwa Khaibar. Shafiyah kemudian dinikahi
oleh Nabi # pada tahun 7 H. Shafiyah meninggal dunia pada

Ramadhan pada masa kekuasaan Mu'awiynh, tahun 50 H.

Hadits ini mengindikasikan perexnpuan boleh mengunjungi

orang yang sedang beri'tikaf, juga boleh berbicara dengannya. Hadits ini
juga menggambarkan sikap ramah orang yang dikunjungi untuk

mengantarkan pengunjung, terlebih jika kondisi menunfut demikian
seperti wakfu malam. Dalam riwayat kedua dijelaskan, Nabi $ berlalan

bersama Shafiyah hanya sampai pintu masjid.

Hadits ini juga mengajarkan agar kita menghindari perbuatan

yang dapat menimbulkan perasangka orang lain yang tidak pantas.

Sebagian ulama menyatakan, seandainya hati kedua pria Anshar ini
menaruh kecurigaan yang berlebih terhadap Rasulullah # du., Shafiyah,

sungguh mereka telah kafir. Akan tetapi, Nabi $ hendak mengajar

umatrya. Inilah sikap yang sepatutnya dimiliki oleh para ulama dan

orang yang disepuhkan. Mereka tidak boleh melakukan perbuatan yang

dapat menimbulkan perasangka buruk, meskipun ifu dilakukan dengan

penuh keikhlasan. Sebab, apabila umat telah berprasangka pada para

ulama, mereka tidak akan menyerap ilmunya.

38 HR. Al Bukhari di beberapa tempat, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ibnu
Maiah.
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Para ulama menyatakan, seyogianya seorang hakim memberikan

penjelasan aspek hukum kepada tersangka, jika ia tidak mengerti soal

hukum. Tindakan ini untuk menghindari tuduhan rekayasa dalam

hukum.

Terakhir, hadits di atas menerangkan serangan godaan setan

dalam diri manusia. Bisikan setan dalam hati yang tidak sanggup ditepis,

tidak akan dihukum oleh Allah, sesuai dengan firman Allah 1i'f JK{

47'i $ C*n "Allah tidak akan membebani diri seseorang kecuali

sesuai kemampuannya" (Qs. Al Baqarah l2l: 286\; dan sejalan dengan

sabda Nabi $ tentang waswas yang sangat sukar dihindari oleh manusia

pG)t 'FUi "itu kemumian iman'.

Para ulama menafsirkan hadits ini, kesukaran menghadapi

waswas dalam hati menrpakan kemumian iman, bukan waswas.

Bagaimana pun benfuknya, hadits ini merupakan dalil bahwa waswas

dalam hati tidak akan dikenai sanksi. Benar, membedakan antara

waswas yang tidak akan dihukum Allah dan keraguan, sangat sulit.

wallahu a'lam.
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KITAB I-I,AJI
Bab: Miqat

]nr Jyrl:l rc*?nr *2, {& i l' +;i -vrv
:^;lJt,*rr ;ttri Mt s air""st f\,*; *j t'?rt *b
W J '+ iU|&r,fr',Y\i l)a'L7 y:,y\i
'e ,U; ,s'1i> ,st{ ,y: ,t)Jit J U, :ttl|.:t*t ?',

t c,e-f

212. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas rg bahwa Rasulullah $
menetapkan Dzul Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah; Al Juhfah,

miqat penduduk Syam; Qamul Manazil, miqat penduduk Najd; dan

Yalamlam, miqat penduduk Yaman. Seluruh mrqat ini bagi mereka dan

penduduk di luar daerah tersebut yang datang melalui wilayah ifu, bagi

orang yang hendak menunaikan haji atau umrah. Orang yang berada

kurang dari ifu, maka (miqatryra) dari tempat dia berangkat, sehingga

penduduk Mal,kah miqatnya dari Makkah.3e

Penjelasan:

"Haji" secara bahasa berarti menyengaja (bertujuan). Secara

syara, haji adalah niat tertenfu ke tempat tertentu dan dengan cara

tertenfu.4o

s9 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad.
40 Al Azhari menyatakan, "Kata 'haji' berasal dari kalimat hajajtuhu,'mendatanginya

berulang kali'. Al-Laits menyatakan, 'Art haii secara bahasa adalah berziarah ke

:^EJ"ak"$l &'aif
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Kata 'citl "menetukan miqat" menurut satu pendapat, kata

*Fi makna dasamya menyebutkan waktu. Yang lebih tepat yaitu,

mengaitkan hukum dengan waktu. Kemudian kata ini digunakan untuk

membatasi sesuatu secara mutlak, karena at-tauqit berarti membatasi

dengan waktu. Pembatasan ini selanjutnya menjadi makna lazim at-

tauqit, sehingga unfuk merujuk makna 'batasa' digunakan llarta at-buqit.

Kata i; dalam hadits ini mungkin yang dimaksud adalah

pembatasan, artinya membatasi tempat-tempat ini untuk ihram.

Mungkin juga yang dimaksud adalah mengaitkan ihram dengan waktu

sampainya calon jemaah haji atau umrah di beberapa wailayah ini

dengan syarat hendak menunaikan haji atau umrah. Maksud

pembatasan tempat-tempat ini untuk ihram adalah, orang yang hendak

menunaikan haji atau umrah tidak boleh meler,vati tempat tersebut

kecuali dalam keadaan berihram, meskipun kata ii sendiri tidak

mernuat penegasan hukum wajib.

Dalam riwayat lain menggunakan redalsi P-rdrt Jr( ,g-

"penduduk Madinah berihram", benfuk kalimat berita yang bermakna

perintah. Namun, pada sebagian riwayat lainnya manggunakan bentuk

kalimat perintah.

Ulasan mengenai miqat-miqat haji dan umrah di atas berisi

bebera masalah.

Pertama: Pembatasan tempat-tempat ini sebagai tempat

memulai ihram bagi penduduk tempat tersebut telah disepakati ulama.

Kewajiban mengeluarkan dam bagi calon haji atau umrah yang melewati

miqat tanpa berihmm, tidak memjuk pada hadits ini.41 Bersumber dari

tempat yang diagungkan'. Mayoritas ulama menyatakan, "Haji ialah memperlama
perbedaan atas sesuatu. ArU ini dipilih oleh hnu Jarir. Pengertian yang pertama
yang populer.

41 Yaihr hadits yang bersumber dari hnu Abbas g, serara mar{u'dan mauquf,
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sebagian ulama, bahwa calon jemaah haji yang melewati miqat tanpa

beriharam, hajinya tidak sah. Pada safu sisi pendapat ini bersumber dari

hadits ini. sepertinya ia membuhrtrkan pendahuluan lain dari hadits lain,

atau dalillainnya.

Kedua: "Dzul Hulaifah" adalah miqat yang letaknya paling jauh

dari Makkah. Jaraknya sekitar 10 atau 9 marhalah dari Makkah.a2

"Al Juhfah" menurut satu pendapat, dinamakan demikian

karena daerah ini pemah disapubersih oleh banjir pada suafu waktu.

Jaraknya 3 marhalah dari Makkah. Al Juhfah juga disebut Mahya'ah

atau Mahi'ah.

"Qamul Manazil" penpsun Ash-Shihah menyebutnya "Qamul

Manazil" dan melakul.,an kesalahan dalam masalah ini, seperti

kekeliruan penisbatan Uwaisa Al Qami ke daerah Qamul Manazil.

Sebenamya Uwaisa dinisbahkan ke daerah Qaran, satu pusat kota di

Marad, sebagaimana diulas dalam hadits yang di dalamnya menceritakan

pencarian Umar terhadap Uwaisa.

.is e*i*-tai ri
'Barangsiapa meninggalkan nusuk (ifudah), maka ia wajib membalar denda
(damn)."
Al Hafizh dalam At-Talkhis Al Habir menyatakan, "Adapun hadits yang mauquf
diriwayatkan oleh Malik dalam .d/ Muwaththa'; Asy-Syafi'i meriwayatkan dari
Malik, dari Ayyr.rb, dari Sa'id bin Jubair, dengan redaksi,

.6a#k;il4, *t;*,/U
"Siapa png melupakan squatu dalam nusuk4Ta atau meninggalkannjm, maka
hendaHah menyembelih dam. "
Sedangkan hadits yang marfu'diiwayatkan oleh lbnu Hazm dari jalur periwayatan
Ali bin Al Ja'd, dari hnu Uyainah, dari Aynyub. hnu Hazm mempermasalah
periwayat hadits ini dari Ali bin Al Ja'ad-Ahmad bin Ali bin Sahal Al Marwazi-dia
berkata, "Ali bin Al Ja'ad tidak dikenal." Demikian pula periwayat yang
meriwayatkan darinya- AIi bin Ahmad AI Maqdisi. Dia berkata, "Keduanya tidak
dikenal."
Tentang kewajiban damm para ahli fikih hanya merujuk pada atsar ini.

42 Dzul Hulaifah sekarang bemama Abar Ali (atau Bir AD.
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"Yalamlam" ada juga yang menyebutnya "Alamlam", jaraknya 2

marhalah dari Makkah, sama seperti Qaran.

Ketiga: Kata ganti.;p merujuk pada miqat-miqat ini. Kata S
merujuk pada daerah-daerah tersebut, yaitu Madinah, Syam, Najed, dan

Yaman. Seluruh miqat ini diperuntukkan bagi penduduk daerah ini.

Seharusnya menggunakan redaksi A V karena yang dimaksud adalah

penduduk daerah seternpat. Redalsi. ini digunakan pada sebagian

riwayat.

Keempat: redaksr'r1 t f u' . " ,;l'$) "dan penduduk

di luar daerah tersebut yang datang melalui wilalnh r'ft^i' berkonsekuensi,

jika orang yang berasal dari miqat lain melewati wilayah ini, maka dia

harus berihram dari wilayah tersebut: tidak boleh melev,ratinya tanpa

berihram. Contoh, seorang calon haji dari Syam (yang miqatnya di

Juhfah) melewati wilayah Dzul Hulaifah, maka dia wajib berihrarn dari

sana, tidak perlu kembali ke Juhfah. Demikian menurut madzhab Syafi'i.

Seorang pen!rusun kitab4s menulis "tidak ada perbedaan

pendapat soal ini". Namun, tidak demikian kenyataannya, karena

kalangan Malikiyah menegaskan bahwa orang tersebut boleh melalui

Juhfah. Mereka menyatakan, lebih' utama dia beriharam dari Dzul

Hulaifah. Mungkin maksud pemyataan ini ialah, tidak ada perbedaan

pendapat soal ini dalam madzhab Syafi'i, meskipun dia telah

menyebutkan hukum secara mutlak, tanpa menyandarkan pada

madzhab siapa pun, dan menyatakan 'tidak ada perbedaan pendapat'.

€ Maksudnln adalah An-Nawawi, karena dia menulis dalam Syarah'Al Muhadzdzab,
"Pendapat yang terkenal menurut kalangan Malikiyah, seorang penduduk Syam,' misalnya, jika melewati Dzul Hulaifah tanpa berihram dari mrqatnya yang asli-
Juhfah-hal itu diperbolehkan, meskipun yang lebih utama tidak demikian."
Pendapat ini dikemukakan oleh kalangan Hanafiyah, Abu Tsaur, dan Ibnu Al
Mundzir dari kalangan Syafi'i5rah.
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Di sini juga ada sedikit tinjauan, karena kalimat 'U W Gi *l:
't#i f "dan penduduk di luar daemh tersebut yang datang melalui

wilayah rh./' berlaku urnurn kepada setiap orang yang datang, termasuk
jamaah haji yang miqatrya berada di depan miqat yang dilaluinya, dan

jemaah haji yang miqatrya tidak berada di depannyn.

Redaksi 'i;i;it grl:lr p'li "miqat penduduk Syam adatah At

Juhfah" berlaku umurn bagi omng yang awalnya melalui miqat lain. Jika

kami berpendapat sesuai pesan umurn pertama hadits ini, orang Syam

yang melalui Dzul Hulaifah masuk koridor hadits ini. Jadi, dia wajib

ihram dari sana. Ketika mernberlakukan keumuman yang kedua-bahwa

miqat penduduk Syam, Juhfah-termasuk di dalamnya orang yang

melalui Dzul Hulaifah ini. Jadi, ia boleh melalui Dzul Hulaifah. Masing-

masing redaksi ini mempunyai sifat umum dari safu persepsi. Seperti

halnya redaksi 't#t f 'ry$ 6'olt "dan penduduk di luar daenh

tersebut yang datang melalui wilalph r/r./' berlaku khusus bagi calon haji

yang miqatnya tidak berada di hadapannya, kalimat 'i;ldit 
relr pfj

"miqat penduduk S5nm adalah Al Juhfah" bisa diartikan khusus bagi

orang yang tidak melalui miqat-miqat ini.

Kelimat: redaksi i;;iti'4J S6l 'sfo " bagi omng yans hendak

menunatkan haji abu umrah" mengindikasikan pengkhususan hukum ini

terhadap orang yang hendak menunaikan salah safunya. Orang yang

tidak hendak menunaikan haji atau umrah, ketika melalui mrqat ini, tidak

wajib berihram. Dia boleh melalui miqat tersebut tanpa berihram.

' Keenam: Kalimat i1,jirt'4J 561';io4 " bagi onng tnng hendak

menunaikan haji atau ummh dijadikan sebagai dalil orang yang sekadar

memasuki kota Mal,kah fidak wajib ihram. Demikian salah satu

pendapat Asy-Syafi'i, dengan meninjau pesan redaksi ini, bahwa orang

yang tidak hendak menunaikan haji atau umrah tidak waji berihram.
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Termasuk di dalamnya orang yang hendak masuk Mekan bukan untuk

tujuan haji atau umrah.

Pada mulanya masalah ini berkaitan dengan asumsi bahwa

pemahaman redaksi ini bersifat umum, karena ia berarti 'orang yang

tidak hendak menunaikan haji atau umrah tidak wajib berihram dari

miqat-miqat tersebut. Pemahaman ini umum 5nng mencakup orang

yang tidak hendak menunaikan haji atau umrah dan orang yang tidak

memasuki Makkah. Juga termasuk orang yang tidak hendak berhaji atau

umrah, namun hanya ingin masuk Makkah. Keumuman pemahaman

tersebut dapat ditinjau dari perspektif ushul fikih.

Berangkat dari asumsi tentang keumuman hadits ini, maka

apabila hadits ini menunjukkan kewajiban ihram bagi orang yang

memasuki Makkah, dan indikasi tersebut bersifat teksfual, maka pesan

teksfual ini wajib diprioritaskan daripada pemahaman di atas. Sebab,

pesan inti hadits di atas adalah hukum ihram di beberapa tempat

tersebut, bukan bertujtnn menjelaskan hukum orang yang masuk

Makkah. Apabila pesan umum tidak dimaksudkan dalam sebuah teks

maka indikator keumuman tersebut tidak kuat, jika ditinjau dari konteks

redaksi yang bersifat tekstual.

Pesan sesuai teks hadits ini, dengan asumsi penerimaan makna

umurn dan aplikasinya terhadap orang yang hendak ke Makkah bukan

untuk tujuan haji atau umrah adalah, ia tidak wajib ihram dari miqat-

miqat tersebut. Namun, tidak adanya kewajiban ini tidak serta merta

menunjukkan tidak adanya kewajiban ihram ketika masuk Makkah.

Ketujuh: Hadits ini mengindikasikan bahwa ka,vajiban haji

tidak bersifat segera. Sebab, orang yang melalui miqat-miqat di atas

tidak hendak berhaji atau menunaikan umrah, termasuk'di dalamnya

adalah orang yang tidak berhaji. Redaksi tersebut berkonsekuensi, orang

yang melalui miqat tidak wajib berihram, ditinjau dari pemahaman

terhadap teks ini. Seandainya haji diwajibkan secara sq3em, orang yang

82 IhkamulAhkam



masuk Makkah wajib berihram, baik dia hendak menunaikan haji

maupun tidak. Ulasan masalah ini terkait dengan pembahasan

sebelumnya.

Kedelapan: Kalimat 
'l2Jl1W U; o:ti t:t{ grj "orang yang

berada kurang dari itu, maka (miqatnya) dari ternpat dia berangkat"

artinya adalah, orang yang tempat tinggalnya di dalam miqat, ketika

hendak melakukan perjalanan haji atau umrah, maka miqatnya adalah

tempat tinggalnya. Dia tidak wajib berangkat menuju miqat-miqat yang

dijelaskan dalan hadits ini.

Kesembilan: Hadits ini menunjukkan bahwa penduduk

Makkah berihram dari sana. Hal ini khusus berlaku untuk ihram haji,

karena penduduk Makkah yang hendak berihram umrah, dia harus

berihram dari tanah halal terdekat. Hadits ini mernberi isyarat bahwa

ihram orang yang umrah dari Makkah juga. Sebagian kalangan

Syafi'iyah berpendapat, ihram di seluruh tanah suci, diperbolehkan.

Hadits ini secara teksfual bertentangan dengan pendapat ini. Temasuk

katagori penduduk Makkah, adalah penduduk di luar Makkah yang

sedang berada di Makkah.

*t J'yr'oi ,,t:a* ?nt of, ji i )t *;,, -r t r
yi'lt S^lr'^;iJr Li u fri;lt ,tilf ,U ,Jtl'&) t \t ,*
\t * lnt Jy, Ll ,#:, iti .g'j 'u ,*, S^?, a;;-,lt o

'N d Ft',JLI ,Ei:JG ;-', P;
2L3- Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar l$, bahwa

Rasulullah S bersabda, " Penduduk Madinah berihram dari Dzul

Hulaifah; penduduk S5nm dari Al-Juhfah; dan penduduk Najd dari

Qam."
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Abdullah bin Umar berkata, "Aku menerima informasi bahwa

Rasulullah SAW bersabda, 'Penduduk Yaman berihram dari

Yalamlam'."M

Penjelasan:
t

Redaksi Jd "beihram" memperjelas keterangan yang telah

penulis singgung it u,ur, bahwa hadits ini mengindikasikan perintah

berihram. Kalimat ini berbenhrk berita, namun yang dimaksud adalah

kalimat perintah. Ibnu Umar tidak mendengar keterangan tentang miqat

penduduk Yaman dari Nabi $. Keterangan ini disebutkan oleh Ibnu

Abbas. Karena itu, baik kiranya mendahulukan hadits Ibnu Abbas rS.

Bab: Pakaian yang Dikenakan Orang Ihram

t;-:Jv:/,*:)Li {*ebht ofr';L ;.yt *;e -rr t
* ht J* lt J';:, Jv , di 'u ?ft J^Ji 6 ,1r J;,
\ ,i);t r: p\/lt \j rs.t;t $'e$t i-a t ,*;
'", ,F.l ca:yA, #L 'r.llt #; u- \ i;f vt ,-:t;4t

\ 1 :'rs 16Jrj .."r3 :rl Lt;zt, U' tb 76t'u'"4i'tj fiit
,?rt;;lt',*.liil,'i;&

2L4. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ig, seorang lelaki

berkata, "Wahai Rasulullah, pakaian apakah yang boleh dikenakan

44 HR. Al Bukhari dengan beberapa redaksi png berbeda, salah satunya redaksi ini,
Muslim, An-Nasa'i, dan Ahmad.
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orang ihram?" Rasulullah $ bersabda, " (Orang ihram) tidak boleh

mengenakan baju gamis, serban, celana panlangt baju bumus, khuf,

kecuali bagi orang yang tidak punp sendal, boleh mengenakan

sepasang khuff dan hendaHah ia memotongnya hingga di bawah mata

kaki. Ia tidak boleh mengenakan pakaian lnng terkena mirynk za'famn

atatt wars. "

Redaksi hadits Al Bukhari berbunyi, " Perempuan (yarg

berihnm) tidak boleh mengenakan penutup wajah badar), dan tidak

memakai sarung tangan.'#

Penjelasan:

Hadits ini mernuat beberapa masalah, yaifu:

Pertama: Rasulullah $ ditanya tentang pakaian yang boleh

dikenakan orang ihram. Namun, beliau menjawab dengan sesuafu yang

tidak boleh dikenakan orcng ihmm, karena pakaian yang tidak boleh

dikenakan jumlahnya terbatas, sedangkan yang boleh dipakai jumlahnya

tidak terbatas. Alasan utamanya, mubah merupakan hukum asal

pakaian.

Hadits di atas mengingatkan, sebaiknya pertanyaan ifu tentang

pakaian yang tidak boleh dikenakan saat ihram; sekaligus menegaskan

bahwa pertimbangan jawaban adalah tercapainya pesan yang dimaksud

dengan cara apa pun, meskipun dengan perubahan atau penambahan

ob;ek yang ditanyakan. Jawaban tidak disyaratkan harus sesuai dengan

pertanyaan.

45 Hadits pertama diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan redaksi ini, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidizi, hnu Maiah, dan Ahmad.
Sementara hadits kedua diriwayatkan oleh AI Bukhari di akhir Kitab Haji, An-
Nasa'i, Ahmad, dan At-Tirmidzi.
At-Tirmidzi mqy shahih*an hadib ini.
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Kedua: Para ulama sepakat orang ihram dilarang mengenakan

pakaian yang disebut dalam hadits ini. Para ahli fikih aliran qiyas

mengatagorikan pakaian yang dilarang ini dalam beberapa kategori.

Katagori serban dan bumus (mantel yang bertudung kepala) mencakup

seluruh jenis pakaian atau asesoris unfuk menutup kepala, baik tertufup

rapat secara keseluruhan maupun tidak.

Bisa jadi kata prilir "sorban" sebagai sample penutup kepala

yang tidak menufup seluruh kepala, dan kata '4t;, "bumus" sampel

penutup kelapa yang menufupi seluruh kepala. Menurut satu pendapat,

yang dimaksud bumus adalah peci panjang yang sering dipakai oleh

para zuhud pada masa awallslam.

Selanjutnya, penyebutan 'rfl,ih "baju gamis" untuk

mengharamkan pakaian bedahit yang menutupi badan, kain rajutan

sejenisnya bagi orang ihram. Penyebutan kata "khuff dan kaos tangan

(qaffazainfkain yang biasa digunakan oleh perempuan di kedua

tangan-menurut pendapat lain, quffaz sering diisi kapas dan dipasangi

kancing, mengindikasikan penghararnn kain yang menufup seluruh

anggota fubuh tertentu seperti kaos tangan sesuai kebiasaan yang

berlaku. Seperti halnya "celana paniang (samwil, karena ia menufup

seluruh bagran perut.

Ketiga: Ketika orang yang berihram tidak mempunayai

sepasang sandal, dia boleh mengenakan khuff yang bagian atasnya

dipotong hingga di bawah mata kaki. Menurut kalangan Hanbaliyah,

keduanya fidak perlu dipotong. Hadits ini menunjukkan adanya

perbedaan dengan pemlntaan merel<a.M Perintah memotong khuff di

46 Rasululah f$ menyebutkan hadib ini di Madinah. Sedangkan, hadits tentang tidak
adanya pemotongan khuff bagi orang ihram yang tidak mempunyai sandal,

dikemukakan oleh Rasulullah di Arafah. Ini hadits Ibnu Abbas yang akan
disebutkan nanti. Pendapat yang lebih shahih adalah tidak perlu memotong khuf,
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sini berikut unsur perusakan harta benda mengindikasikan adsa

perbedaan hadits ini dengan pendapat Hanbaliyah.

Keempat: "Pakaian" dalam hadits ini, menurut para ahli fiklh,

adalah seluruh jenis pakaian yang biasa dikenakan oleh tubuh dan

anggota tubuh seperti tersebut di atas. Seandainya orang yang ihram

menyelendangkan baju gamis di bahunya, ifu tidak dilarang, karena cara

menggunakan gamis biasanya tidak diselendangkan. Para ulama berbeda

pendapat tentang baju qaba' (pakaian luar) jika dikenakan tanpa

memasukkan kedua tangan ke dalam lengan baju. ulama yang

manajibkan fidyah bagi orang ihram yang mengenakan qaba'seperti ini

berpendapat, cara ini juga sudah biasa digunakan. Mereka menganggap

cukup keharaman quba'dengan cara mernakainya seperti itu.

Kelima: Kata iiiil "orarg yang berihram" mencakup orang

yang berihram haji dan ummh sekaligus. "lhram" ialah menunaikan

salah safu nusuk dan sibuk melakukan berbagai aktivitas dalam haji dan

umrah. Syailh Abu Muhammad bin AMussalam mengemukakan

pengertian "ihram" yang sangat beragam dan rumit. Banyak diskusi

seputar definisi ihram.

Apabila "'hram" didefinisikan sebagai "niat", pengertian ini

disanggah karena niat mempakan syarat dalam haji sementara ihram

menjadi salah safu ruktrn haji. Syarat sesuatu bukan sesuafu tersebut.

Ada yang mendefinisikan ihram sebagai "talbiyah", karena ia tidak

termasuk rukun haji. Pendapat berikutrya mengatakan, ihram adalah

rukun haji. Dan, masih banyak lagi definisi "ihram" lainnya. Orang yang

hendak menunaikan haji atau umrah berihram dengan melakukan

amalan tertentu yang terkait dengan niat pada permulaannya.

Keenam: l-arangan orang ihmm menggunakanan "za'faran

dan wars" -tumbuhan di Yaman yang dipakai sebagai bahan pe\,,varna

karena hadits ini muncul belangakan. Hadib ini mqnasakh hadits sebelumnya
seperti dikemukakan oleh hnu Taimiyah .9.
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pakaian- mengindikaskan larangan berbagai jenis wewangian dan

parfum. Para ulama mengqiyaskan we'.r,rangian ini pada pengertian

"barang-barang yang berbau wangi". Perbedaan pendapat ini bermuara

pada jawaban apakah barang yang berbau wangit termasuk wewangian

atau bukan?

Kefujuh: Pelamngan r,raanita Snng ihmm dari cadar dan kaos

tangan mengindikasikan bahwa hukum ihram wanita berhubungan

dengan u/ajah dan kedua telapak tangan. Hikmah di balik larangan ini

dan pelarangan kain yang berjahit serta jenis pakaian yang telah disebut

di atas adalah, agar orang yang berihram keluar dari kebiasaan sehari-

hari dan meninggalkan jauh-jauh segala yang disenangi untuk

mengingatkan hati pada dua hal,

a. Kita semua pasti meninggalkan dunia; melepas pakaian

berjahit dan mengenakan kain kafan putih-putih untuk

mengingat mati.

b. Mengingatkan diri orang yang berihram bahwa dia sedang

menunaikan ibadah yang mulia, dengan cara meninggalkan

segala kebiasaan. Hal ini mengantarkan dirinya unfuk fokus

beribadah, memperhatikan segala afuran, nrkun, s5nmt, dan

adab ibadah tersebut. Wallahu a'lam.

q- tJts (l:i:L ?nr or, {# i l' + } -r r o

,# y t U ,"ui'+x- *t rf h' ,* )t J;t
lf,,j:tj;,t'- ;tlt t:rt)\ y, t u3,r;Ar,#

2L5. Oiri*uyu** dari Abdullah bin Abbas rg, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah & sedang manyampaikan khutbah di

Arafah, "Siapa yang tidak mernpunSai sepasang sandal, hendaHah
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memakai khuf; dan siapa 5ang tidak mempun5ni kain, hendaHah

mengenakan celana panjang, bagi omng 5ang ihram.'47

Penjelasan:

Berkenaan dengan hadits ini terdapat dua masalah, yaifu:

Pertama: Hadits ini dijadikan dalil oleh ulama yang tidak

mensyaratkan pemotongan khuff bagi orang ihram yang tidak

mempunyai sandal. Hadits ini bersifat mutlak dikaitkan dengan ada-

tidaknya pernotongan khuff. Mengarahkan dalil muflak di. sini pada

sesuatu yang dibatasi lmuqa54nd/ sangat tepat, karena hadits yang

menenhrkan ketemngan pemotongan khuff redaksinya menggunakan

kalirnat perintah. Redaksi ini tentu mempunyai pesan Snng lebih tegas

dibanding redaksi yang umum. Jika kita tidak mengamalkan ketentuan

ini, dan memperbolehkan perriakaian khuff secam mutlak bagi omng

yang itram, berarti kita mengabaikan pemotongan khuff yang terdapat

dalam redaksi hadits yang menggunakan kalimat perintah. Hal ini tentu

tidak diperbolehkan.

Ketemngan di atas berbeda konsekuensinya jika redaksi yang

muthlaly's dan muqaylpde tersebut ditinjau dari perspektif yang

memperbolehkan. Sebab, kemubahan dalam dalil muflak menuntut

konsekuensi lebih dibanding kemubahan yang terkandung dalam dalil

muqa54nd. Mengaplikasikan pesan yang kuat tentu lebih utama, karena

47 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini di beberapa tempat, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah, dan Ahmad.

Redaksi 91,]il. 
'baSi orang Wng ihmm" huruf tam pada kata ini berfungsi untuk

menjelaskan. Malsudnya adalah hukum ini berlaku bagi orang yang berihram,

seperti kalimat U'*i " marlan ".

€ Mutlak adalah lafazh yang menunjukkan makna luas untuk jenisnya (unlimited).
49 Muqayyad adalah lafazh yang hanya mem.rnjukkan satu makna yang dicirikan

dengan hekekat jenisnla flimited).

89IhkamulAhkam



tidak terjadi kontradiksi antara kemubahan yang terdapat dalam dalil

muqayyad dan kemubahan yang disarikan dari pesan yang lebih kuat.

Demikian halnya jika kita meninjau dari aspek pelarangan: dalil

muthlak tentang suatu larangan tidak boleh diarahkan pada dalil

muqayyad. Seperti penulis ulas di depan, dalil mutlak mengindikasikan

larangan dalam wujud yang melebihi ilustrasi dalil muqa54ndtanpa dalil

yang konfuadiksi dengannya. Kasus ini mencuat jika kedua hadits

tersebut, misalnya, berbeda sumbemya.

Adapun jika sumber kedua hadits tersebut sama, dan perbedaan

terdapat pada periwayat terakhir, berikut ulasan kami: hadits yang

menyebutkan batasan memperjelas keterangan yang tidak disebutkan

hadits muflak dari seorang periwayat. Seolah-olah periwayat tersebut

hanya menyebutkan hadits yang muqayad. Maka, berpijak pada persepsi

ini kita menggunakan hadits yang muqaj4md.

Ulasan kami tentang dalil pemutlakan dan pembatasan (taqyid

ini didasarkan pada keterangan sebagian mutaakhirin, bahwa dalil umum

dalam dzat dan mutlak dalam berbagai kondisi tidak berkonsekuensi

umum. Sedangkan, sampel yang kami kemukakan di atas tentang

keumuman dalm berbagai kondisi yang mengikuti keumuman dalam

dzat, termasuk dalam bahasan amnf0 dan l<haslfl.

Kedua' Mengenakan celana panjang ketika orang yang ihrarn

tidak mernpunyai kain, mengindikasikan boleh mengenakan celana

panjang tanpa dipotong. Demikian ini madzhab Ahmad. Pendapat ini

lebih kuat, karena tidak'ada keterangan tentang memotong celanan

panjang, seperti keterangan dalam dua khuf. Para ahli fikih lainnya tidak

memperbolehkan celana panajang dalam benfuk aslinya, jika orang yang

ihram tidak mempunyai kain.

50 purxn adalah lafazh yang mentrnjukkan semua bagian yang mencakup maknanya
(collective).

51 Khash adalah lafazh yang ditujukan untuk makna tertentu saja dan tidak bias
digunakan untuk yang lain (spesifik).
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lnt [ytqLl Mpht er'#;
uI.,fi d df't:!5 ,4'dt

i,r # ;," -V f r

,t5 *t*ht J:"
';L ;1' ii rs ) ,Jv .U 'A;,r I rrifri 'lts a;\r, r*Jl

. pt ) Uyi*lSt : *+, ;nL;o;'"Lj :!5 :r5,W Ui
216. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 6, bahwa redaksi

talbiyah Rasulullah $ adalah, "I-abbaikallaahuruna labbaik, labbaika laa

qtaiika laka, innal hamda vvan-ni'mata lal<a wal mull<a, laa syariika laka

(aku penuhi panggilan-Mu, W Alluh, aku penuhi panggilan-Mu, aku

penuhi panggilan-Mu, tidak ada sekutu bagi-Mu, aku penuhi panggilan-

Mu. Saungguhnya sqala puji dan nikmat hanyalah milik-Mu, juga

semua kerajaan, tidak ada sekufu bagi-Mu)."

Ibnu Daqiq Al Id berkata: AMullah bin Umar menambahkan

talbiyah Rasulullah tersebut dengan redaksi: " I-abbaika labbaika wa

sa'daika, wal khairu bi 5ndaika war-mghba'u ilaika wal amal (aku datang

menyambut panggilan-Mu, aku datang menSnmbut panggikn-Mu, dan

menyambut kebahagian-Mu, kebaikan ada pada kdua tangan-Mu, Aku
datang men5nmbut pangilan-Mu, cinta dan benmal hanjn kepada-

MQ."52

Penjelasan: ,

IGta iiiir maksudnya adalah, memenuhi panggailan. Menurut

sebuah riwayat kata GJiJmaksudnya adalah aku datang menyambut

panggilan-Mu. Jadi, redaksi yang kedua sebagai taukid.

s2 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad.
Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan redaksi semacam ini dalam
pembahasan tentang talbiyah dan pakaian ihmm. Pada bagian akhir hadib ini dia
berkata, "Dia tidak pemah menambah talbiyah melebihi redaksi ini"
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Para pakar bahasa fuab berbeda pendapat tentang apakah kata

i-fl5 adalah isim tasbtigh (menunjukkan arti dua) atau bukan. Sebagian

diantara mereka ada yang mengatakan bahwa tji5 adalah isim muhd

ftermakna hrnggal), bukan isim tashigah. Sebagian diantara mereka ada

5nng mengatakan bahwa kata.t$ adalah isim tashi5ah.

Menurut sebuah riwayat lain, kata lr#iauri kata dasar fi'il madhi,

yakni '.J, lt3u, U'tvu"S artin5n adalah aku datang memenuhi

panggilanmu karena ketaatan kepada-Mus3. Menurut sebuah riwayat

lain, bahwa redaksi A[5 diambil dari kata dasar 'i'J ,].lr 9q
'aAt?"sesuafu Sang mt;llzr,i'malrsudnya adalah aku fulis datang kepada-

Mu.

Redaksi U t:rlfi1ru.ir ir1 "saungguhnya sqala puji dan niknnt

hanglah milik-Mi'diriwayatkan bahwa l:lmfi hamzah dalam redaksi ini

dibaca dengan harakat l<asmh dan fathah. Namun bacaan d*gun
harakat kasmh lebih bagrrs, karena mengandung arti pemenuhan secara

mutlak tanpa dilandasi alasan apa pun. Karena sesungguhnSn segala puji

dan nikmat hanyalah milik-Mu, itu berlaku atas segala hal. Sedangkan

bacaan dengan harakat fathah menegaskan adanya alasan tertenfu yang

menjadi landasan. Seperti kalimat .Jr r.i41 'eJl+f (aku memenuhi

panggilanmu karena sebab tertenfu). Dan yang pertama lebih umum.

Redaksi U ,;$rj "dan nil<rmt harynlah milik-Md' yang

masyhur dalam redaksi ini adalah bacaan dengan harakat fathah (di-

athafl<an kepada isim '0t1. Namun, boleh dibaca dengan harakat

dhammah, karena berfungsi sebagai mubtada'. Sedang khabapl

dibuang.

s3 Atau aku tetap bemda di pintu-Mu, tidak bergeser sampai Engkau mengampuni
dosaku dan menerima (amal ibadah)ku.
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Redaksi U-:{,-i "dan menyambut kebahagian-Md' sama seperti

redaksi ',# "aku penuhi panggilan-Mi' Menurut sebuah riwayat,

maksudnya adalah furut andilmemenuhi panggilan ibadah-Mu.

Redaksi ullllplti "cinta haryn kepada-Mti' dibaca dengan

harakat sukun pada huruf ghain. Redaksi ini mempunyai dua benfuk,

salah sahmya ialah huruf ra' dibaca dengan hamkat dhammah, dan

yang kedua dibaca dengan harakat fathah. Kalau dibaca dengan harkaat

dhammah, maka benfuknya adalah isimmaqshw, sedang kalau dibaca

dengan harakat fathah bentuknya ialah berupa isimmamdud, seperti

redaksi ,]iltilti,i6'.
t.

Redaksi ,f;Sti "dan amal hanya kepadatnd', di dalam redaksi ini

terjadi pembuangan, dan ada kemungkinan menumt perikaraan kami

adalah seperti 5nng pertama, yakni pr:jgl. Malsudnya adalah, hanya

kepada-Mu aku bemiat melakukan amal ini dan kupersembahkan amal

ini hanya untuk-Mu, agar Engkau membalas amal ini dengan pahala

yang setimpal. Ada kemungkinan perkiraan yang dibuang adalah ',F t
tli "4n61ini hanya bagi-Mu"

Redaksi ,ldrt'dti "dan kebaikan itu ada pada kdua tangan-

MLI' ialah bagan dari komunikasi yang baik. Seperti ditemukan dalam

firman Allah &[, 'Dan apabila Aku sakit, dialah t/ang menyembuhkan

aku," (Qs. Asy-Syu'araa' [26]:80)

& yt Jh Jv :JLi ,itr ?ttt'ar:ti;) ,l * -y \ v

i; jG ttl ;\r dt) !u)b'i ilrt.k | :'*r t, i't
l.c . r.rr.:.(,*, W')yt #: fi_
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.?-i q, e"oyi;{P'jG | ,'erdt W e:
217. Diiwayatkan dari Abu Hurairah rg, dia berkata: Rasulullah

S bersabda, " TidaHah boleh bagi seorang perempuan inng beriman

kepada Allah dan Hari Kiamat, bepergian menempuh perialanan sehai

semalam, kecuali ada mahram yang menyertainya."

Di dalam riwayat Al Bukhari disebutkan dengan redaksi,

"Janganlah seorang peranpuan bepergian menempuh perialanan sehari

kecuali berama onng yang memiliki hubungan mahram."il

Penielasan:

Di dalam hadits ini memuat berbagai persoalan, yaifu:

Pertama, ulama fikih berbeda pendapat mengenai masalah

apakah keberadaan mahram bagi seorang perernpuan ifu termasuk

persyaratan istithaizh (sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah)

atau bukan? Sehingga dia tidak berkanrajiban menunaikan ibadah haji

kecuali dengan adanya mahrarn.

Mereka yang berpendapat bahwa keberadaan mahram itu
termasuk persyaratan istitha'ai (sanggup mengadakan perjalanan ke

Baitullah), mengambil hadits ini sebagai dalilnya. Karena safar haji

termasuk kategori safar yang menjadi bagian dari hadits ini. Jadi, safar

haji bagi perempuan dilarang kecuali bersama mahram.

Sedang mereka yang tidak menetapkan keberadaan mahram itu

sebagai persyaratan istitha'ai (sanggup mengadakan perjalanan ke

Baifullah) berkata: seorang perempuan boleh bepergian bersama

rombongan yang tepercaya untuk menunaikan ibadah haji, baik

rombongan laki-laki atau pun rombongan perempuan.

54 HR. Al Bukhari dengan redaksi png beragam, salah satunya adalah redaksi ini,
Muslim, dan Ahmad.
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Sedang dalam masalah safar seorang perempuan bersama satu

orang wanita ada perbedaan pendapat dalam madzhab Asy-Syafi'i.

Masalah ini berhubungan dengan dua nash (ketetapan hadits dan

ayat Al Qur'an) jika terjadi kontradiktif antara kedua nash tersebut,

masing-masing dari kedua nash itu mengandung makna umum ditinjau

dari satu segi, dan bermakna khusus ditinjau dari segi yang lain.

Penjelasannya ialah bahwa firman Allah "..., Mengerjakan haji

adalah kewajiban manusia terhadap Allah, jnitu ftagi) orang yang

sanggup mengadakan perjalanan ke Baifullah, ..." (Qs. Ali Imraan [3]:

97), di dalamnya memasukkan kalangan laki-laki dan perempuan,

sehingga firman Allah tersebut menetapkan kewajiban haji bagi seorang

perempuan jika ada istithai# (sanggup mengadakan perjalanan ke

Baitullah) yang telah disepakati keberadaannya. Dan sabda Nabi ,$ )
,n

...iUI )i " TidaHah boleh bagi perempuan,..." khusus bagi kalangan

O.r"*Oru., namun umurn dalam segi safar.

Jadi, kalau muncul pendapat ini dan safar haji dikecualikan dari

safar tersebut karena firman Allah i17r:re" f #t'g O6, * *;

V Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah,

yaifu (bagi) orang Wng sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah,

..." (Qs. Ali Imraan [3]: 97), maka orang yang berbeda pendapat

berkata, kami bahkan mengamalkan firman Allah: #t t€ 
/gt & N:J

ry + L@, i "..., Mengeriakan haii adatah kewaiiban manusia

terhadap Allah, yaitu hagi) omng Wng sanggup mengadakan perjalanan

ke hifullah,..." (Qs. Ali Imman [3h 97), sehingga seorang perempuan

masuk di dalamnya, dan mengecualikan safar haji dari larangan

bepergian tersebut.

Jadi, masing-masing dari kedua nash tersebut memuat makna

umum dan khusus. Perlu melakukan tarjih dengan mengambil dalil di
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luar kedua nash tersebut, sebagian kalangan teksfualis (Zhahiriyah),

memilih mengambil dalil di luar kedua nash tersebut. Yaitu sabda beliau,

"Janganlah kamu semua melarang kaum wanita Allah unfuk (pergi) ke

masjid masjid Allah" Dalil ini tidak tepat sasaran, karena dalil ini

mengandung indikasi umum dalam soal masjid, sehingga ada

kemungkinan masjid yang memerlukan berpergian ketika hendak pergi

ke masjid tersebut dikecualikan dari indikasi umum tersebut berdasarkan

hadits larangan safar tersebut.

Kdua, redalsi ifst "perempuan" berindikasi umum kalau

dikaitkan dengan selunfi jenis perempuan. Ulama Malikiyah

mengatakan bahwa redaksi ini menurutku khusus berhubungan dengan

perempuan yang masih muda. Sedangkan perempuan yang sudah lanjut

usia, tidak lagi menarik syahwat, sehingga dia boleh bepergian kapan

pun dia menghendaki dalam hal safar apa pun, tanpa harus disertai

suami mau pun mahmm.

Ulama Syafi'iyah mutaakkhir menentang pendapat tersebut,

dengan meninjau dari segi bahwa perempuan adalah sosok yang diduga

memiliki daya tarik, dan diduga berpotensi mendatangkan syahwat,

sekalipun sudah lanjut usia. Mereka berargumen bahwa setiap sesuafu

yang jatuh atau matang memiliki rasa yang legit (manis). Sedang

pendapat yang dikemukakan oleh ulama Malikiyah tersebut adalah

benfuk takhshish (pembatasan) redaksi yang berindikasi umum dengan

memandang makna dibalik redaksi tersebut.

Sedang ulama Syaf iyah itu memilih berpendapat, bahwa

seorang perempuan boleh bepergian dalam sifuasi aman, dan dia tidak

perlu mencari seseorang unfuk menernaninya, bahwa dia boleh

mengadakan perjalanan seorang diri, ikut di dalam rombongan kafilah.

Namun pendapat ini bertentangan dengan teks hadits.

Ketiga, redaksi Ni !t- 
i:}ri "iarak tempuh sehari semalari'

Angka ini dikemukakan dalam berbagai hadits dengan redaksi yang

IhkamulAhkamtE



berbeda-beda. Dalam sebuah riwayat dengan menggunakan redaksi 039

g* "ai abs tiga hai', ada riwayat yang menggunakan redaksi i:;;
Jq 9>13 "jarak ternpuh tiga malam', ada pula riwayat dengan redaksi )
S3i-allt ,itf;i "Janganlah seorung perexnpuan bepergian dengan jarak

tempuh dua hari', riwayat ?i;:P'"iamk tempuh sehan", riwayat tij!
l$i "".huri semalari', dan riwayat titjj "safu barid'yaitu empat

farsakh.

Mereka memberi interpretasi perbedaan angka ini sesuai dengan

para penanya dan perbedaan tempat domisili. Dan interpretasi tersebut

bergantung dengan jarak minimal yang bisa disebut safar.

Keempat, redaksi 7 i "5nng memiliki hubungan mahram"

redaksi ini umum dalam segi mahram nasab seperti ayahnya, saudara

laki-lakinya, m* laki-laki dari saudara lakiJakinya, anak laki-laki dari

saudarai perempuannya, dan paman dari jalur ayah dan jalur ibu,

mahram karena funggal susu, dan mahmm sebab hubungan mertua

seperti ayah dari suaminya, dan anak lak-laki dari suaminya.

Sebagian ulama mengecualikan anak laki-laki dari suaminya, dia

berkata, bepergiannya seorang perernpuan bersama anak laki-laki dari

suaminya hukumnya makruh, karena kemsakan moral mendominasi

banyak orang setelah kurun pertama. Dan karena kebanyakan orang

tidak memposisikan istri ayah seperti mahram dari kalangan nasab

dalam segi ketidak senangannya terhadapnya. Perempuan adalah fitnah.

Kecuali Allah & menjadikan karakter nafsu semua orang yakni ketidak

sukaan terhadap mahram dari kalangan nasab.

Sedang hadits tersebut berindikasi umum. I alu, lolau ketetapan

makruh ini menunjukkan arll. makruh bhrim - padahal anak laki-laki

suami itu memiliki hubungan mahram, maka pendapat ini betentangan
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dengan zhahir hadits, serta sangat jauh dari kandungan teks hadits

tersebut.

Kalau ketetapan makruh itu maksudnya ialah makruh tanzih

karena alasan yang telah disebutkan, maka pendapat tersebut hampir

mendekati sesuai dengan makna hadits tersebut. Mereka telah membuat

kepufusan semacam ini tidak hanya dalam pembahasan ini.

Di antara h{ ,Tn mendukung pendapatrya di sini adalah,

bahwa sabda nabi $! ) " tidaHah boleh" safar bersama mahram

dikecualikan dari larangan ini, sehingga asumsinya ialah, kecuali

bersama orang yang memiliki hubungan mahram, sehingga safar

tersebut hukumnya boleh.

Masih ada yang perlu diperhatikan dalam redaksi kami ip.-
"halal/bolell', apakah redaksi ini mencapai level makruh atau tidak?

Karena memandang bahwa redaksi *." i"i menunfut kebolehan yang

sama dari dua sisi. Jadi, kalau kita berkata: redaksi tersebut tidak

mencapai le'.rel makruh, maka persoalan ini hampir mendekati apa yang

telah disampaikan sebagian ulama tersebut. Hanya saja bentuknya

berupa takhshish yang membutr.rhkan dalil syar'i lain yang menegaskan

hal tersebut.

Kalau kita mengatakan bahwa redaksi tersebut mencapai level

makruh, maka pendapat ini lebih mendekati benar, karena apa yang

disampaikan sebagian ulama ifu tidak menghapus terhadap ketentuan

hukum yang telah ditegaskan oleh teks tersebut.

Mahram yang boleh menemani bepergian dan dalam kesendirian

di tempat tertufup adalah, setiap orang yang diharamkan menikahi

seorang perempuan tersebut karena larangan menikahinya unfuk

selamanya dengan sebab yang mubah.

IhkamutAhkam



Redaksi *9t * " uhfuk selamanya" mengecualikan saudara

perempuan dari istri, bibi dari jalur ayah dan ibunya.

Redaksi ?6 ,.& "sebab yang mubah" mengecualikan ibu dari

seorang perempuan yang disenggama karena syubhat (keserupaan),

karena dia tidak bisa menyandang status mahram dengan definisi

mahram seperti ini. Sebab, hubungan badan karena syubhat tidak

mencapai level mubah.

Redaksi W-a. " karena larangan menikahinSa" mengecualikan

perempuan yang melakukan sumpah li'an,karena keharamannya bukan

karena larangan menikahinya, akan tetapi karena memberikan hukuman

yang berat. Inilah pembatasan (karakteristik yang membedakan) dalam

madzhab Asy-Syafi'i.

Kelima, dalam kedua riwayat hadits ini tidak pemah disinggung

kedudukan suami. Persoalan suami ditemukan dalam riwayat yang lain.

Dipastikan kedudukan suami hukumnya sama dengan mahram dalam

hal kebolehan dia menemani bepergian. Ya Allah, kecuali para ulama

memberlakukan redaksi y?t yang disebutkan dalam salah safu dari

kedua riwayat tersebut, selain makna mahram, dengan menggunakan

makna kata-kata (secara bahasa) dalam hal yang menuntut arti

penghormatan (al ihfrnm), sehingga secara redaksional suami termasuk

di dalamnya. Wallahu alam.

Bab: Fi{nh

e:;.; ;; * jI* :JG ,Jr,1il. ir * * -y \ 
^

JI '.k ,Zo'€'e, -*G c;1 i6 rf-41 J;'A*
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at:4,

rl t .c ".yrbi-*r.i;fu5.
t; & t:i l*': * X" ;* i, J?t ilL :gj) Gt

.$ *'rU'rf ir^t +*'ri -b';
218. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ma'qil, dia berkata: Aku

duduk sambil menghadap Ka'ab bin Ulrah, lalu aku bertanya kepadanya

tentang fidyah? l-antas dia menjawab, "Ayat fidyah secara khusus

diturunkan berkenaan denganku, namun ayat fidyah diberlakukan

terhadap kamu semua secara umum. Aku dibawa menghadap

Rasulullah, sedang kufu rambut berjatuhan ke mukaku, lalu beliau

bersabda, 'Aku tidak melihat ada penyakit yang menimpa diimu, seperti

Snng kulihat - atau aku tidak melihat kesulitan yang menimpa diimu,

seperti yang kulihat, apakah kamu mempun5ni seekor kambing? Aku

menjawab, 'Tidak'. [-alu beliau bersabda, 'Berpuasalah tiga hai, atau

berilah makanan kepada enam orzng miskin, sebbp safu orang miskin

setengah sha".u

Di dalam riwayat lain disebutkan, "Lalu Rasulullah #
menyuruhnya memberi makan tiga sha(al faraq) antara enam orang,

menyembelih hewan kurban (hadW) berupa seekor kambing, atau

berpuasa tiga h4,i."55

s5 HR. Al Bukhari, Muslim dan Ahmad.
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Penjelasan:

Pertama, kata .[il1 adalah orang tua dari Abdullah. Sedang

Abdullah ini adalah hnu Ma'qil bin Muqarrin Al Muzani Al Kufi, dengan

nama panggilan Abu Al Walid. Muttafaq Alaih.

Ahmad bin Abdullah berkata mengenai dirinya: Dia adalah

penduduk Kufah, seorang tabiin, serta orang yang tepercaya, orang

pilihan dari kalangan tabiin.

Redal$i arlri dibaca dengan hamkat dhammah pada huruf arh,

harakat sukun pada huruf jim, dan harakat fathah pada huruf ra '.

Ka'b adalah pufuanya dari Bani Salim bin Auf. Menurut sebuah

riwayat dari Baliy, dan menurut riwayat lain: Dia adalah Ka'ab bin U;rah

bin Umayah bin Adiyyin. Dia meninggal tahun 52 H. di Madinah, dan

dia berumur 75 tahun. Muttafaq Alaih.

Kedua, di dalam hadits ini memuat dalil yang menegaskan

kebolehan mencukur rambut karena gangguan kufu rambut. Dan para

ulama mengqiaskan dengan gangguan kufu rambut tersebut semua jenis

gangguan dan sakit yang senada dengan gangguan kufu rambut

tersebut.

Ketiga, redaksi A c.ll "furun berkenaan dengan diikll'

maksudnya adalah, ayat fidyah.

Redaksi Lr? "khusui' maksud yang dikehendakinya adalah

kekhususan sebab furunnya ayat itu berkenaan dengan persoalan

gangguan kufu rambutnya. Sebab, redaksi tersebut bersifat umum dalam

ayat tersebut, karena Allah berfirman,'rhr; & ok ;a "... jika ada di

antaramu Snng sakit..." (Qs. Al Baqarah lzh 196) Ini adalah bentuk

redaksi yang bersifat umum.
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Keempat, redaksi ts:i * 6 maksudnya adalah, aku tidak

menduga.

Redaksi ,s:)l6 +t maksudnya adalah, aku tidak menyaksikan.

Yaitu diambil dari kata dasar 4j]t'o;:t "penglihatan mata" IGta dir
artinya adalah kesulitan. Sedangkan kata'.riir dibaca dengan membaca

dhammah pada huruf jim, yaitu bermakna kekuatan (ath-thaqah). Di

dalam pembahasan redaksi tersebut tidak mengandung makna apa pun

kecuali kedua redaksi tersebut bermakna funggal atau sama.

Kelima, redalsi lttti "d" '"&l \f "Atuu beritah makan enam

orang miskin" menjelaskan jumlah orang-orang miskin yang berhak

menerima sedekah yang disebutkan dalam ayat fidyah tersebut, dan di

dalam ayat tersebut tidak pemah disinggung tentang jurnlah mereka.

Pendapat sebagian ulama mutaqaddimin yang mengatakan bahwa dia

memberi makan sepuluh orang miskin ini sangat menyimpang jauh,

karena bertentangan dengan nash hadits tersebut, dan sepertinya dia

mencoba mengqiaskannya dengan kafarat sumpah.

Keenam, redaksi ?b'da.*'jk "seblap satu orang miskin

setengah sha" mu\elaskan ukuran atau kadar pemberian makanan.

Dikutip dari sebagian ulama bahwa setengah sha'bagi setiap safu orang

miskin, hanya berlaku dalam makanan sejenis gandum. Sedangkan

korma, enjelay, dan lainnya, wajib memberi makanan safu sha' unfuk

setiap safu orang miskin.

Ada sebuah riwayat dari Imam Ahmad, "Sesunggahnya setiap

safu orang miskin satu mud gandum, dan setengah sha' dari jenis

makanan lainnya." Di dalam sebagian riwayat disebutkan secara spesifik

setengah sha' dari korma.

Ketujuh, kata r.i;lr dibaca dengan harakat fathahpada huruf ra'

terkadang dibaca dengan harakat ,ikun, maknanya adalah tiga sha'.
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Maksud saya riwayat ini menafsirkan kedua riwayat tersebut, yaitu

pendistribusian bagian sebanyak hga sha'. Sedang riwayat yang lain

menyebutkan: Al faraq adalah menenfukan setengah sha'unfuk setiap

satu orang miskin.

Bab: Kesucian Makkah

"G:ntetpt-t-b i il"- i" €j r -y\1
u'_ilt 4i ;t- fst ; # / r/,i$ fi u* ?nt *z:
,* :t J?' y;iv'ti'u*l'ol;\r 6: ;,t-iir ' 

-k jt
fr:i?r 4iar:rG$11;;,*t i u )rt *, *ht
tit? *4,i6"i ,* ji, iur +i U :e.,8'b Gt+
;:i ;\t itt: iurbi f i,t,Ux ,;rh t$H r:1 S*ht
ir Jy, )qr,F; Ll oy i,;* ti,. i.b,; \r (t d'a4x-
cf:,'rg'ut?';r,#).tt{i *ihr Ll ri'r,, *3 t \t *r*

#,i\, W,; ipt W? c.;,G u: *'ole. C ol
n A,"r&i 6 

'i6 
tou Jti tl ,i? er\',i5 rguir ,rE'

y.*rt\u..t1 7!rt\v lr VG r* Y ?';it'01 ,;)' tl t-

219. Diriwayatkan dari Abi Syrraih l(huwailid bin Amr Al
Khuza'i Al Adawi 45, bahwa dia berkata kepada Amru bin Sa'id Al

Ash, sementara dia mengirim sejumlah pasukannya ke Makkah,

"lzinkanlah aku wahai Amir unfuk menceritakan kepadamu tentang
perkataan yang Rasulullah S laksanakan sejak hari penaklukan (kota
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Makkah). Karena telingaku telah mendengamya, hatiku telah

mengingakrya, dan kedua penglihatan mataku telah melihatnya, ketika

beliau menyampaikan perkataan ini, bahwa beliau memuji Allah dan

memuja-Nya, kemudian beliau bersabda, " sesungguhnya Nlah & telah

mensucikam Makkah, dan sebelumnya fidak pernah ada orang 5nng
mensucikarut5/a, maka dan ifu ddaklah boleh bagi seseorang yang

beiman kepda Allah dan Hai Akhir, untuk menumpahkan damh di
kawasan ini, dan tidak menebang pepohonan yang fumbuh di lmwasan

ini. Jadi tifuk ada seoftng pun diberi keringanan unfuk memerangi

Rasulullah $, maka dari itu katakanlah oleh kamu semua, bahun Allah

telah mengizinkan Rasul-Njn, namun tidak pemah mengizinkan

terhadap lranu sernua (unfuk berpemng). Sesungguhn5n aku hang
mendapat izin sqaat dari waktu siang, dan kesuciann5n hari ini telah

kembali sepati pada masa lalu. Jadi, hendaHah omng Wng
hadir (merzdengar ini) menyampaikannya terhadap o,zng Snng tidak

hadir."

Setelah itu sebuah pertanyaan disampaikan kepada Abi Syuraih,

"Apa yang beliau sampaikan kepadamu?" Dia berkata, "Aku lebih

mengerti hal tersebut dibanding kamu.wahai Abi Syuraih. Sesungguhnya

kesucian itu tdak bisa melindungi orang yang durhaka, orang yang

melarikan diri sebab menghindari tuntutan qishas, tidak pula orang yang

melarikan diri sebab khirbh."56

55 HR. Al Bukhari dengan redaksi semacam ini tidak hanya dalam satu tempat,
Muslim, An-Nasa' i, dan At-Tirmidzi.
Arnr bin Sa'id dan pernyataannya, "Dia mengirim sejumlah pasukan ke Makkah"
terjadi pada bulan Dzul Hijjah tahun 60 H. untuk memerangi Abdullah bin Az-
Zubair, karena dia menolak untuk berbaiat kepada Yazid bin Muawiyah, pada
saat itu Amr adalah gubernur Madinah di bar,vah pemerintahan Yazid.
Redaksi "al khirbah" semula ditandai dibaca dengan harakat sukun pada huruf
ra', sedang dalam An-Nihayah dan Al-Lisan dibaca dengan harakat fathah pada
huruf ra'.
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Penjelasan:

Redaksi i;-.lr maknanya adalah, berkhianat. Menurut sebuah

riwayat maknanya adalah kehancuran. Menurut riwayat lain maknanya

adalah, tudingan berbuat keburukan.

Semula redaksi ini dibuat ungkapan dalam kasus pencurian unta.

Seorang penyair berkata,

'Dan ifulah hubungan yang sangat dekat, seperti keterkaitan

Antara pungutan yang lebih mirip dengan palak

Al khanb (pengkhianat) itu adalah pencui yang men5rukai perbuatan

khianat (al khaib)."

Pertama, Abu Syuraih adalah Abu Syuraih Al Khuza'i. Menurut

riwayat tentang dirinya, dia adalah Abu Syuraih Al Adawi. Sedangkan

menurut riwayat yang lain, Al Ka'bi. Namanya adalah Khuwailid bin

Amru -menurut sebuah riwayat Amru bin Khuwailid. Menurut sebuah

riwayat lain adalah Abdurrahman bin Amr. Menurut riwayat yang lain

adalah Hani bin Amr- dia memeluk Islam sebelum penaklukan kota

Makkah, dan wafat di Madinah pada tahun 68 H.

Kdua, Redaksi '$lrrt Lf p ;1r 6 d. bit ,,1r7,,kr.,1u15 
upu

wahai Amir unfuk menceritakan kepadamu," mengandung etika yang

baik dalam berkomunikasi dengan para pembesar atau pejabat tinggi -

apalagi terhadap para raja- dan dalam hal mengemukakan pendapat

yang bertentangan dengan maksud kepentingan mereka, karena metode

komunikasi semacarn itu lebih menarik simpati untuk diterima, terutama

dalam menghadapi seseorang yang diketahui kerap memalrsakan

keinginannya, karena sikap kasar atas dirinp akan membuatnya

mengikuti hawa nafsunya dan menentang lawan bicaranya.

Redaksi tsdt '^fr,;,J J't # il, .p !, i*,t y. ?,3 :il'.i 'tf.t;l

* 'rOt:t " (Jntuk mencqitakan kepadamu tmbng perkataan Sang
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Rasulullah ifu laksanakan, karena telingaku telah mendengamya dan

hatiku telah mengingabTln," telah mempertegas informasi yang hendak

Abu Syuraih sampaikan.

Redaksi &gif '^fr93 "Karena tetingaku telah mendengarn5n"

bertujuan menghilangkan keraguan bahwa dia meriwayatkan hadits

tersebut dari selain dirinya.

Redaksi * eOt "dan hatiku telah mengingabtSn" merrqaskan

tentang kepahamannya mengenai hadits tersebut dan memberikan

kepastian mengenai rasionalitas makna hadits tersebut.

Ketiga, Redaksi 9:t Wrlt*i- ttt 97t plti *ur'Ul- yil Jvi11t

"maka dai itu tidaHah boleh bgi saeorang yang beiman kepada Allah

dan Hai ,Akhir untuk menumpahkan damh di lawasan ini,"

mengandung dua persoalan, salah satunya adalahlarangan berperang di

Makkah terhadap penduduk Makkah, yaitu kesimpulan hukum yang

ditegaskan oleh narasi dan redaksi hadits. Dan ketentuan hukum

tersebut telah menjadi pendapat sebagian ahli fikih.

Al Qaffal dalam Syamh At-Talkhish (bab: Nikah, pembahasan:

Berbagai Keistimev,raan) berkata, 'rTidak dibolehkan berperang di

Makkah."

Dia berkata: Oleh karena itu, jika sekelompok orang kafir

terisolasi di Makkah, maka kaum muslim tidak boleh memerangi mereka

di Makkah."

Al Marawardi juga menceritakan bahwa sebagian di antara

keistimewaan tanah Al Haram adalah' Penduduknya tidak boleh

diperangi, sekalipun mereka mernbangkang atau memberontak terhadap

golongan yang adil.

Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa memerangi mereka

hukumnya haram, akan tetapi mereka dipersempit ruang geraknya
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sampai mereka funduk kembali, dan menerima berbagai ketentuan

hukum golongan orang adil.

Jumhur ahli fikih rnengatakan bahwa mereka boleh diperangi

karena memberontak terhadap pemerintahan yang sah, jika

pemberontakan mereka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan cara

diperangi, karena memerangi sekelompok pernberontak termasuk

bagian dari hak-hak Allah yang tidak boleh diabaikan. Jadi, memelihara

hak Allah di tanah Al Haram lebih diprioritaskan dari pada

mengabaikarueya.

Menurut sebuah pendapat bahwa pendapat yang dikutip dari
jumhur ahli fikih itu telah dicatat Imam Asy-Sgfi| dalam lkhtiful Hadits

yang menjadi bagian dan Al Umm, dan dia juga telah mencatat pada

bagian akhir kitab yang berjudul &ir Al Waqidi.

Menurut sebuah riwayat bahwa Asy-Syafi'i menjawab berbagai

hadits bahwa mal<sud yang termuat dalam berbagai hadits tersebut

adalah larangan haram menyatakan perang dengan mereka, dan

memerangi mereka dengan senjata apa pun yang umum digunakan

berperang seperti manjanik(alat perang zarnan dahulu), dan lainnya, jika

perbaikan kondisi tersebut tanpa mengadakan peperangan tersebut

tidak bisa dilakukan.

Berbeda dengan masalah jika orang-orang kafir terkepung di

kawasan lain, maka dibolehkan memerangi mereka atas dasar apa pun

dan dengan senjata apa pun.

Menurutku, interpretasi ini berbeda dengan zhahir hadits yang

kuat, yang dihrnjukkan oleh keumutrart isim nakirah dan susunan

kalimat negatif lnaff,yangdimuat dalam saMa Nabi $ blu-i't. Jri-,.)t

95 W, 
-,!iJ.j- "ot g\ 7'Sti hu. "-uka dari itu tidaHah boleh bagi

sneorang yang beiman kepda Allah dan Hai Akhir, unfuk

menumpahkan darah di l<auasn ini."
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Di samping itu iuga, karena Nabi # telah menyatakan

keistimewaan beliau, kebolehan beliau berperang di Makkah sesaat dari

waktu siang. Beliau bersabda: *V h, e !, )'bt )qr'rP'i lrl'op

f:i bil, lt * l:y)3;f iirr tt $* ,:nL3 "Judi tidak ada seoft,ns pun

dibgri untuk memerangi Rasulullah fu, maka dari ifu

katakanlah oleh kamu semua, bahvn Allah telah mengizinkan Rasul-

Nya, namun tidak pemah mmgizinkan terhadap kamu semua (unfuk

berpemng)."

Jadi, dengan redaksi ini beliau menjelaskan bahwa yang

diizinkan terhadap Rasulullah S dalam masalah berperang, fidak

diizinkan terhadap selain beliau dalam masalah tersebut.

Sesuatu yang dizinkan terhadap Rasulullah & adalah

peperangan secara mutlak, dan peperangan Fliasulullah $ itu tidak

pemah menggunakan manjanik dan lainnya yakni alat perang yang

urnum digunakan, sebagaimana muatan hadits yang terlihat dalam

interpretasi hadits ini.

Di samping ifu, hadits ini dan alur pembicaraannya pun

menegaskan bahwa larangan haram ini berfaedah menjelaskan kesucian

kawasan Al Haram ini, dengan larangan haram perang dan

pertumpahan darah di kawasan ini secara mutlak.

Larangan tersebut tidak hanya disebabkan sesuatu yang mesti

dilenyapkan. Di samping itu, pengkhususan hadits dengan sesuatu yang

mesti dilenyapkan, kami tidak pemah menemukan dalil yang

menegaskan pengkhususan pandangan ini secara langsung agar hadist

tersebut dapat ditafsirkan demikian. lalu kalau ada seseorang yang

memperlihatkan makna lain, dan dia mencoba mengkhususkan hadits

ini dengan makna tersebut, maka pengkhususan tersebut tidak lebih

tepat.dibanding makna yang telah disebutkan di atas.
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Permasalahan Kdua, Abu Hanifah mencoba mengambil hadits

ini sebagai landasan hukum dalam rnasalah bahwa seseorang yang

mengungsi ke tanah Al Haram tidak boleh dibunuh di tanah AI Haram

ini. Hal ini berdasarkan saMa beliau, o( .171r ,;iri ,iirU bl- u;'\ J?i-\
ft \4r'rd;,-i- 

* Tidafuah boleh basi ,o"or*n *rn b;;u, iepada Atkh

dan Hai Akhir, unfuk menunpahkan danh di kawasan rhr." Pemyataan

ini bersifat umum, di mana perbedaan pandangan terjadi di dalamnya.

Dia berkata: Akan tetapi dia boleh diusir hingga keluar dari

tanah AI Haram, baru sesudah itu dia dibunuh di luar Al Haram. Itulah

yang disebut dengan tadhytq (pernbatasan ruang gerak)atas dirinya.

Keempt, redaksi .riaijt "munotongf' menunjukkan atas

larangan haram mernotong pepohonan Snng fumbuh di tanah Al

Haram.

Para ahli fikih sepakat atas larangan haram tersebut dalam

memotong pepohonan yang tidak ditanam oleh manusia. Sedangkan

dalam masalah pepohonan Snng ditanam oleh manusia, para ahli fikih

berbeda pendapat. Sedang hadits memiliki arti umurn dalam hal

memotong tumbuhan apa pun yang bisa disebut pohon.

Kelima,ada asumsi yang mengatakan bahwa sabda beliau, J"i\
9:t Wr|!i3-'ol s\ it1r5 ilurbl- yiV " TidaHah boleh basi saeorans

yang beiman kepada Allah dan Hari Akhir, unfuk menumpahkan darah

di lawasan ini," bahwa pemyataan ini menunjukkan bahwa orang-orahg

kafir bukanlah orang-orang yang dikenai tanggung jawab melaksanakan

cabang-cabang syariat.

Sedangkan pendapat yarry shahih menumt mayoritas ahli usul

fiqh, bahwa mereka (orang-orang kafir) itu tetap dikenai kewajiban

melaksanakan cabang-cabang syariat. Sebagian dari mereka menjawab

asumsi tersebut, karena orang yang begman adalah orang ynng harus
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tunduk/pahfi terhadap berbagai ketenfuan hukum kita, dan menahan

diri dari berbagai hal yang diharamkan dalam syariat agama kita, dan

orang mukmin ihrlah yang mengejawentahkan berbagai ketenfuan

hukum agama tersebut, sehingga pemyataan di atas diposisikan dalam

rangka mencapai fujuan ini. Di dalam pemyataan di atas tidak

mengandung makna bahwa selain orang mukmin tidak dikenai

ker,vajiban melaksanakan cabang-cabang syariat.

Menurutku, pemyataan ini termasuk dari bagian khitab at-tahyii

(pesm yang mengandung motivasi). Karena, h-rnfutan pemlntaan ini

adalah, bahwa kebolehan perbuatan yang dilarang tersebut tidak pantas

dilakukan oleh orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kiamat,

bahkan sehanrsnya dia mengingkarinya. Jadi, ifulah rele'uansi

menyebutkan keterangan ini.

Kalau seandainya menggunakan ungkapan GiU *\. Jvi 
'l

" TidaHah boleh bagi seseorang secara mutla?' , maka fujuan ini tidak

akan pemah bisa dicapai dengan keterangan tersebut.

Khitab at-tahyij (pesan lrang mengandung motirnsi) bisa

diketahui menurut ulama ilmu Bayan. Di antaranya tersirat dalam firman

Allah &,

@aayt,f.g;tg
"Dan hanya kepada Allah hendalmgn lannu bertauakkal, jika

kamu benar-benar orang tnng beriman." (Qs. Al Maa'idah [5]; 23), dan

lain sebagainya.

Keenam, hadits ini mengandung dalil yang menegaskan bahwa

Makkah itu ditaklukan melalui pernalrsaan. Ini adalah pendapat

mayoritas ulama. Asy-Syafi'i dan lainnya mengatkaan bahwa Makkah

ditaklukan melalui jalan danai.
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Menumt sebuah pendapat mengenai interpretasi hadits ini
bahwa perang tersebut boleh dilakukan oleh Nabi $ di Mal,kah, ladi

kalau beliau memerlukan perang, maka beliau melakukannya, akan

tetapi beliau tidak pernah memerlukan perang tersebut.

Redalsi rbi * h' ,J- ilt J?t )q, ,pi "rri'o'6 " fidak ada

seoft,ng pun tnng diben kernumhan memenngi Rasulullah $" menilai

lemah interprertasi hadits ini. Karena secara zhahir keterangan ini

menetapkan adanya peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah. Di

samping itu banyak sejarah perjalanan hidup Nabi yang membuktikan

terjadinya peperangan.

Redaksi "UT '#iri" ,f] )$ Jr:ll,t "siapa Sang masuk rumah

Abu Sufun, maka dk aman" hingga keterangan lainnya, yakni jaminan

keamanan yang berganfung pada berbagai pers5nmtan tertenfu, juga

membuat interpretasi ini menjadi jauh (tidak tepat).

Ketujuh, redaksi +Ill 'JrgJr iiJii "maka hendaHah orang tmng

hadir menSampaikan kepda oftng 5ang tidak hadif' redaksi ini

mengandung penjelasan tentang menyampaikan ilmu, dan

menyembarluaskan berbagai kesunahan dan kaenfuan hukum.

Redal$i 9iT jt- dA tiJ V'q'nbl Ot "aku lebih mensebhui

dibanding kamu wahai Abu Sgnih -sarnpi selaai--!' adalah

pemyataan Amr sendiri, dan dia tidak pemah menambahkannya ke

riwayat tersebut.

Redaksi tilt {i y " frdak bia melindungi orung 5nng durhaka

atau membangkangf' maksudnya adalah, kesucian Makkah tidak bisa

mencegah memerangi orang yang manbangkang Uaa Wbhimuhli.

Redaksi f.*.fy ll "uduk pula omng 5nng melarikan diri sebab

kharbah herkhianat)', pengarang telah menjelaskan makna khambah

tersebut. Redaksi khambah terkadang diungkapkan dengan harakat
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dhammah pada huruf kha'. Serrrula redaksi ini digunakan unfuk istilah

para pencuri unta, sebagaimana telah disampaikan pengarang. Redaksi

ini kerap digunakan untuk istilah segala bentuk pengkhianatan.

Di dalam Shahih Al Bukhaidisebutkan #, $,,sesungguhnya

kharabah adalah kehancuran" diriwayatkan dari Al Khalil bahwa dia

berkata, "Kharabah adalah kerusakan dalam agama, diambil dari kata a/

kharib. Yaitu pencuri yang membuat kerusakan di muka bumi. Menurut

sebuah pendapat, khambh adalah kecacatan.

l,c !
,)y

.6,
efv .:ur +i; F -vt.

6l) ':4)lii6: e:;-e | :k tr t; P3 ,JL ii,r *t .Lr

z I . . g / A /A/c / i, t/O.',* i; et L? iijr rr oy ,k f i;iq tfr",$v €,"*t
I frt ,iqt i JL.lt r*rit; * ,uor\t: pri(;r hr

?t; *,16r u'*r* !; U li # *\,* J(;it,H
'ffi" \r i:';" frlik7'"bx-i ,iqt ?; JL ht y-n

il ,l' J';:r i ,urtht J6 ,$, ,F- Y W?;'ot #
.;\>t \L:Jui ;Si.s.# ft1 ;;\yt

.iri;ir ,i;ir
220. Dinwayatkan dari Abdullah bin Abbas @, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda - pada hari penaklukan kota Makkah - " Tidak

ada hijmh sama sekali, akan tetapi yang ada hanSnlah jihad dan

niat/tekad 5nng baik. Dan jika kamu semua diminta pergi berperang,

mal<a penuhilah petmohonan berperang tersebut,"dan beliau bersabda

pada saat penaklukan kota Makkah, " Sesungguhnya kawasan ini telah

d, iG 'iu ,rir h )
c

U.
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Allah hammkan/sucikan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi,

kawasan ini adalah kawasan suci sebab Allah telah memuliakannya

hingga Hari Kiamat Dan sesungguhryn frdaWah boldt bagi saamng
sebelumku mengadakan penng di kawasan ini, dan tidak boleh bagiku

kecuali hanSn ssaat dari wakfu siang. Jadi, kawtasan ini adalah kawasan

suci sebab Allah telah memuliakannSn hingga Hari Kiamat. Tanaman

berdurinja b:dak boleh dipotong, hqnn h'dak boleh

dan bamng 5nng tercecer di kawasan ini tidak boleh dipungut

kquali orang gng hendak mengumumkanryn. Dan ilalangn5n tidak

boleh dibetsihkarl' Lalu Al Abbas berkata: Wahai utusan Allah, kecuali

tanaman (idzkhil, karena tanaman ini unfuk fukang besi mereka dan

rumah-rumah mereka. lalu beliau bersaMa, "Kauali rumput(idzkhi11.57"

Al qain adalah al haddad(ni+ar$bes;il.

Penjelasan:

Redaksi irr;e I "t'dak ada hijmh adalah meniadakan kar,rajiban

berhiirah dari Makkah ke Madinah, karena hijrah dari kawasan kafir

menuju kawasan negara Islam hukumnp wajib. Kota Makkah telah

berubah menjadi kawasan Islam melalui proses penaklukan.

Kalau bukan unfuk menghapus sisi hi, maka sabda Nabi

tersebut merupakan ketenfuan hukum lrang disampaikan unfuk

menghapus kar.rajiban hijrah 5nng lain tanpa disertai faktor ini. Tidak

ragu lagi bahwa hiimh pada saat sekarang ini dari kawasan kafir menuju

kawasan negara Islam hukumnya wajib bagi siapa pun yang mampu

melakukan hal tersebut.

Di dalam hadits ini tersirat informasi mengenai penrbahan stafus

kota Makkah menjadi kawasan Islam selaman5n.

57 HR. Al Bukhari dengan redaksi semacarn ini udak hanla dalam satu pembahasan

saja, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirrnidd dan Ahmad.
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Redaksi t)F6 f#t ti{: "dun jika kamu semua diminta pergi

berperang, maka penuhilah permohonan berperang tersebuf'

maksudnya adalah, jika kamu semua diminta untuk berjihad, maka

penuhilah permohonan berjihad tersebut. Tidak ragu lagi bahwa

memenuhi kewajiban dan segera menunaikan jihad hukumnla fardhu

ain dalam sebagian situasi.

Sedangkan jika imam memufuskan fardhu kifayah bagi sebagian

orang, lantas apakah jihad tersebut menjadi fardhu ain atas dirinya?

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah ini. Ada kemungkinan

ketentuan wajib itu bagi orang yang ditentukan fardhu ain untuk berjihad

berdasarkan keseimpulan redaksi hadits, sedangkan ketenfuan yang lain

ditetapkan melalui qias.

Redaksi *) lV',fi, "u*u, tetapi 5nng ada hanyalah jihad dan

niat/tekad yang baik." Ada kemungkinan maksud yang dikehendaki

beliau dengan redaksi ini adalah jihad disertai niat yang mumilkhlas.

Sebab selain niat yang mumi karena Allah tidak bisa dibenarkan.

Karena, niat yang tidak murni karena Allah dianggap tidak ada niat yang

menjadi persyaratan sahnya berbagai amal perbuatan.

Memuat kemungkinan yang dikehendaki redaksi tersebut adalah,

akan tetapi adalah jihad secara nyata atau niat berjihad bagi orang yang

tidak bisa melakukannya, sebagaimana sabda Nabi $, "Siapa yang

tidak pemah berperang, dan di hatinya tidak pemah terbersit unfuk

melakukan peftng, maka dia meninggal dunia diliputi satu dai sekian

cabang kemunafikan-"

Redaksi ,p:)\ti t;*Ut ii,r t# ?'i- li,r ?? rlir r.i; 'ttt

"sesungguhnya kawasan ini telah Allah haramkan/sucikan sejak Allah

menciptal<an langit dan bumi." Para ahli fikih telah membahas hadits ini

berbarengan dengan sabda Nabi S, "Saungguhrym lbmhim telah

menjadikan Makkah sebagai bnah suci/IJaram." Menurut sebuah
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riwayat maksudnya sesuai dengan zhahir teks hadits tersebut, dan

hrahim mernpertegas kernbali kesucian kota Makkah setelah dilupakan.

Kesucian kota Makkah telah ada sejak Allah menciptakan langit dan

bumi.

Menurut riwayat lain bahwa penetapan Makkah sebagai kawasan

suciAlaram terjadi pada masa lbrahim, sedang kesuciannya sejak Allah

menciptakan langit dan bumi: Kesuciannya tercatat di l.auhil Mafuzh

atau lainnya: rit7. sedangkan kesuciannya mulai diperkenalkan kepada

semua omng terjadi pada masa nabi hrahim Alaihissalam.

Redaksi Jqt ,,y,;-'t i!, .{,qt # jt lt y4it;'j4t "iadi,

kawasan ini adalah kawasan suci sebab Allah telah memuliakannya

hingga Hari Kiamat. Dan saungguhnSa b:daHah boleh bagi sesamng

sebelunku mengadakan pemn!' menunjukkan dua hal.

a. larangan ini mencakup peperangan;

b. Ketentuan hukum ini tetap berlaku, tdak dihapus.

Keterangan tentang larangan haram dan kebolehan

berperang telah disampaikan di muka.

Redaksi k*"*il-:J "t*uor* berdurin5n tidak boleh dipotongf'

adalah dalil 5nng menegaskan bahwa memotong tanaman berduri

dilarang seperti tanaman lainnya. Sebagian pengamng kitab dari

kalangan Sgnfi'iyah berpendapat serncarn ini. Hadits ini selalu

diikutsertakan. Sedangkan sebagian yang lain mernbolehkannya, karena

tanaman berduri bisa mengganggu.

Redaksi 6:$t rt li "hu*n buruannSn hdak boteh diganggtl'

malsudnya adalah, mengusir dari tempatrya. D dalam redaksi ini

mernuat dalil yang menegaskan maksud dan arti ketenfuan yang

sebenamya bahwa membunuh heuran buruan ifu diharamkan. Jadi, jika
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menganggunya dengan cara mengusirnya dari tempatnya itu

diharamkan, maka membunuhnya lebih tepat untuk dinyatakan haram.

Redaksi W? cr "ll'^fui ry- \j "dan barang 5ang tercecer di

kawasan ini tidak boleh ,liounSut kecuali orang yang hendak

mengumumkann5n" Kata aLiljt dibaca dengan harakat sukun pada

huruf qad kadang dibaca dengan harakat fathalr- adalah barang

temuan.

Asy-Syafi'i berpendapat bahwa barang temuan tanah Haram

tidak boleh diambil untuk dimiliki, akan tetapi hanya boleh diambil untuk

tujuan diumumkan bukan yang lain.

Imam Malik berpendapat bahwa bamng temuan tanah Haram

sama seperti barang temuan lainnya dalam hal mengumumkan dan

menjadikannya hak milik. Asy-Syafi'i menjadikan hadits ini sebagai dalil

hukum tersebut.

Redaksi ,rt!r dibaca dengan harakat fathah pada huruf kha'

dan membaca qashr, maksudnya adalah, ilalang jika dalam kondisi

segar.

' Redaksi i:iBtmaksudnya adalah, memotongnya, penjelasannya

telah disampaikan di muka.

IGta rT!)r adalah tumbuhan yang sangat terkenal yang memiliki

aroma yang semerbak. Redaksl'et?.'r!$ "karena tanaman ini unfuk

fukang besi mereka", kata if-it urtinyu adalah hlLung besi, karena dia

memerlukan tanaman tersebut dalam memproses api.

Redaksi €.;J "dan rumah-rumah merel<a" membutuhkan

tanaman tersebut unhrk membuat atapnya.
ca

Redaksi ;75Yt Y! "kecuali rumput idkhii', secara sekilas

keterangan ini memberikan komentar seseorang yang berpandangan
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bahwa Nabi S melakukan ijtihad, atau menyerahkan sepenuhnya

ketentuan hukum tersebut terhadap ahli ushul fiqh. Menurut sebuah

riwayat, boleh saja Nabi $ menerima wahyu dalam tempo yang sangat

singkat. Karena wahyu itu disampaikan dalam kondisi sarnar. Kadang

tanda-tanda turunnya wahyu tampak nyrata dan kadang-kadang tidak

tampak.

Bab: Hewan yang Boleh Dibunuh

ir tu' ,,t.r i' JhLl *Qp?nr ofi z^ts;; g." -vvr
,*t{t ,f:1, G.',rr*- ,',yb'r;k 'qtri-r:'t'u # :,Su'{':
"# Jri; ,ff: .)*lt'a3r, ,irlar, ,*:itj ,ifjti

.?t:'Jt:',yt a',:rtt
22L. Driwa5ntkan dari Aistah Q, bahwa Basulullah dS

bersabda, "Lima jenis binatang kaanwnSa ifu adalah bqtnbk bwuk
(f'asik), boleh dibunuh di bnah Hamm: Burung ggak, burung mj,avuali,

kalajengking, tikus, dan anjing Salak/sul<a mangigit."

Sedangkan redaksi yarg diriwayatkan oleh Muslim, "Ebleh

dibunuh kelima jenis binabng Snng betwabk buruk baik di tarlah Halal

mau pun di tanah Hannn."S8

58 HR. Al Bukhari dengan redaksi sernacarn ini, Mr.rslim dan Ahmad.
Para penulis l<rtab As^1unan telah meriwayatkan hadits ini dari berbagai jalur

dengan redaksi yang bemgam.
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Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung banyak pembahasan, yaifu:

Pertama, Yang masyhur dalam riwayat ini adalah menggunakan

redaksi !-iF dibaca dengan harakat tanwin',:*t.i.Boleh juga dibaca
. .,i t ".elJt W dengan susunan idhafah tanpa membaca tanwin pada huruf

sin. Riwayat yang telah dikemukakan pengarang ini menunjukkan

kebenaran yang masyhur tersebut. Sebab, dia mengabarkan tentang

bii d"r,g* redaksi ffiry " kaemuanjn itu adalah berwatak buruk

(fasik),"

Redaksi tersebut menetapkan bahwa redaksi |*ia harus dibaca

dengan tanwin, sehingga redaksi 3rri teauaukannya menjadi khabar.

Antara membaca tanwin dan idhafah terdapat perbedaan yang sangat

tipis dalam segi arti yang dimaksud redaksi tersebut. Yaifu susunan

idhafah menuntut kepastian hukum yang menegaskan bahwa kelima

dari sekian binatang yang berwatak buruk (fasik) tersebut harus dibunuh.

Takhshish kadang memberikan efek hukum yang berbeda bagi selain

kelima binatang tersebut dengan menggunakan metode malhum

(pengertian yang tersirat dibalik teks).

Sedangkan dibaca dengan harakat tanwin redaksi tersebut

menunfut adanya karaktersitik kelima binatang tersebut dengan sifat

fasik (berutatak buruk) ditinlau dari segi arti yang dimaksud. Redaksi

semacam ini memberikan efek bahwa kepastian hukum yang ditetapkan

atas kelima binatang tersebut -yaitu kebolehan dibunuh- bergantung

dengan sesuafu yang diposisikan sebagai sifat, yaitu .fasi*. Sehingga

danpak hukumnya adalah bahwa pernerataan sifat tersebut menuntut

seluruh jenis binatang yang benr,ratak buruk (fasik) dari sekian banyak

binatang. Kesimpulan ini kebalikan dari pemahaman yang dituntut oleh

yang pertama, yaifu takhshish.
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Kedua, Jumhur ulama menetapkan bolehnya membunuh seluruh

binatang yang telah dikemukakan dalam hadits tersebut. Hadits tersebut

adalah dalil atau landasan hukum yang menElaskan kebolehan hal

tersebut.

Diriwayatkan dari sebagian ulama terdahulu bahwa burung

gagak dipanah, bukannya dibunuh.

Ketiga, Para ahli fikih berbeia pendapat dalam masalah apakah

ketentuan hukum ifu sebatas kelima binatang 5nng telah disebutkan

dalam hadits tersebut, atau melebar terhadap binatang lain yang

jumlahnya lebih banyak dibanding binatang yang dikemukakan dalam

hadits tersebut dengan memandang arti dan malrsud yang sebenamya.

Menurut sebuah pendapat bahwa ket€nfuan hukum tersebut

hanya berlaku atas kelima binatang yang dikemukakan dalam hadits

tersebut. Pendapat ini dikernukakan dalam berbagai kitab yang

bermadzhab Hanafi.

Lebih dari seorang pengarang kitab yang menentang pendapat

Abu Hanifah telah mengutip bahwa Abu Hanifah menyamakan srigala

dengan kelima binatang tersebut, mereka menganggap bahwa hal

tersebut termasuk dari sikap png berlawanan dari Abu Hanifah.

Mereka 5nng berpendapat bahwa ket€nfuan hukum tersebut

melebar ke selain yang lima tersebut berteda pendapat dalam segi

maksud yang membuat,ga ketenfuan itu melebar ke selain biantang

ynng lima tersebut.

Dikutip dari sebagai komentator bahwa Asy-Syafi'i mengatakan,

maksud yang membolehkan membunuh kesemua binatang tersebut

adalah keberadaannya dari janis binatang yang tidak halal dimakan. Jadi,

setiap binatang yang tidak halal dimakan, membunuhnya hukumnya

boleh bagi orang yang sedang ihram, dan tidak ada kewajiban fidyah

atas dirinya.
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Imam Malik mengatakan bahwa maksud di dalam membolehkan

membunuh binatang tersebut adalah, kebemdaannya berupa herruan

yang mengganggu, jadi setiap binatang yang mengganggu, boleh bagi

orang yang ihram unfuk membunuhnya, dan binatang yang tidak

mehgganggunya maka tidak boleh membunuhnya.

Menurutku, kesimpulan ini masih mernbuka ruang perdebatan.

Karena, kavenangan mernbunuh berbeda dengan kewenangan berburu.

Asy-Syafi'i berpandangan batrwa ker,trenangan berburu biantang buruan

dan ketiadaan ko,vajiban mengganti dengan ho;.ran yang sepadan sebab

membunuhnya itu hanya berlaku bagi binatang yang Udak halal

dimakan.

Sedangkan ke,rrenangan melakukan pembunuhan terhadap

binatang yang tidak halal dimakan dari jenis binatang 5nng tidak

menrgikan: berbeda dengan selain binatang ienis ini.

Sementara itu tuntutan dari madzhab Abu Hanifah 5nng telah

kami ceritakan adalah bahwasanya tdaklah boleh berburu singa dan

macan tutul serta jenis binatang lainnln ynng memiliki karakter yang

sama dengan kedua binatang tersebut, 5nkni jenis binatang hras yang

suka menyerang.

Para ulama pengikut madzhab Syafi'i menolak perdapat ini

dengan kandungan makna yang tampak dibalik teks dari kelima jenis

binatang tersebut. Yaitu sifat mmrgikan yang menjadi watak bawaan

dan suka menyemng yang membangun sh.rkfur tubuh ke semua

binatang ini.

Makna tersebut jika hmpak dimiliki oleh binatang yang telah

disebutkan secam tekstual, maka para ahli qias menganggap bahwa

ketentuan hukum tersebut melebar ke jenis binatang lain yang disinyalir

memiliki karakteristik tersebut. Sebagaimana karakteristik !,ang
terkandung dalam enam perkara yang terdapat dalam bab riba.
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Abu Hanifah sepakat dengan Asy-Syafi'i atas adanya unsur

perluasan cakupan hukum dalam kelima jenis binatang tersebut,

sekalipun dia dan Asy-Syafi'i berbeda pendapat dalam masalah

karakteristik yang membuat hukum tersebut melampaui batas yang telah

dijelaskan teks hadits.

Menurutku, maksud yang dikernukakan tels hadits di sini, ynifu

persyaratan pengambilan kepufusan hukum yang bergantung dengan

sebutan nama-nama binatang tersebut. Persyaratan ini menurut jumhur

ulama tidak menuntut adanya mafhum (makna yang terkandung di balik

teks). Karena ta'dijnh (ketenfuan hukum ynng melampaui batas teks)

tidak menghilangkan tuntutan teks. Makna yang dikernukakan di dalam

hadits ini adalah malhum jumlah jenis binatang. Sekelompok ulama

telah berpendapat dernikian.

Jadi, redaksi hadits menuntut permbatasan jumlah, jika tidak

dernikian maka hilanglah faidah pernbatasan jumlah tersebut.

Berdasarkan kandungan makna ini sebagian penulis madzhab Hanafi

mernbuat alasan mengenai pembatasan lima jenis binatang yang telah

disebutkan secara tertulis -maksud saya malhum jumlah- di samping

alasan ini dia juga menyebutkan selain alasan tersebut.

Perlu diketahui bahwa keluar batas teks dengan

mempertimbangkan makna gangguan yang dituiukan terhadap setiap

binatang yang mengganggu, indikasinya sangat kuat dengan

menyandarkan terhadap tindakan para ahli qiyas. Karena makna

tersebut tampak'secara nyata dari sisi isyarat membuat alasan dengan

sifat fasik(berwatak buruk). Makna ini melampui batas teks.

Sementara ifu alasan keharaman memakan binatang tersebut

memuat pembatalan alasan sifat fasik yang ditegaskan oleh teks, karena

keberadaan sebuah r//a/ menunfut pernbatasan lingkup hukum tersebut

dari segi ada maupun tidak adanya. Jadi, kalau hukum itu tidak dibatasi,

dan hukum itu tetap diberlakukan ketika ketiadaan illat tersebut, maka
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pengaruh pembatasan hukum dengan illat tersebut menjadi hilang,

ketika hukum itu tetap diberlakukan disertai dengan kefradaart illat

tersebut.

Hal tersebut bertentangan dengan pembuatan illat yang telah

ditegaskan secara teksfual oleh nash hadits tersebut.

Kelima, para ulama berbeda pendapat mengenai ]fir U33r

"anjing galaldsuka mazggigif' menunrt sebuah riwayat, maksudnya

adalah seekor anjing yang dipelihara. Sedang menurut riwayat yang lain,

itu adalah setiap anjing 5ang suka menyerang, seperti singa dan macan

tutul.

Mereka semua mengambil dalil bahwa Rasulullah $ ketika

beliau mendoakan Utbah bin Abi lahab, "Sdnoga Allah mentbedkan

kel<uatan kepada anjing dari anjing-anjingntn unfuk menguasainSa."

Maksudnya semqJa binatang buas menerkamnya.

Para ulama pertama mengembalikan pendapat mereka bahwa

penyebutan istilah ij3r "anjingf' untuk selain anjing pelihaman

bertentangan dengan pendapat urnurn semua orcrng. Sebuah redaksi jika

dikutip oleh semua orang unfuk menunjukkan arti tertenfu, maka

penggiringan redaksi tersebut ke makna itu lebih tepat dibanding

penggiringannya ke makna bahasa,/kata-kata.

Keenam, para ulama berbeda pendapat mengenai binatang-

binatang tersebut yang masih muda umumya. Menurut ulama Malikiyah

binatang-binatang semacam ini ada pengelompokan. Binatang yang

muda umumya dad jenis gagak dan rajawali, maka dalam

membunuhnya ada dua pendapat. Pendapat yang masyhur menyatakan

bahwa boleh dibunuh.

Dalil yang menjadi landasan hukum mereka adalah redaksi

hadits yang bersifat umum yang tampak dalam sabda beliau ,:qt$,
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ifqti "gagak dan rajawall' Sedangkan ulama yang melarang

mernbunuh binatang yang masih muda umumya, dia

mempertimbangkan sifat bawaan yang menjadi alasan bolehnya

membunuh binatang tersebut, yaifu sifat fasik atau berwatak buruk,

sesuai dengan bukti rnng diperlihatkan oleh isyarat redaksi tersebut.

Secara hakiki sifat buruk ini tidak ditemukan dalam binatang-binatang

yang masih muda umumya. Dan hukum tersebut (boleh membunuhnya)

menjadi sima dengan sendirinya sebab ketiadaan illattersebut.

Sernentara itu binatang yang kumur muda dari kelompok

anjing, mereka juga memiliki dua pendapat. Sedangkan binatang

berumur muda selain itu, termasuk dalam pengecualian yang telah

disebutkan dalam hadits, jadi boleh dibunuh. Zhahir dan kernutlakan

redaksi tersebut menunfut mernasukkan sernua binatang yang masih

benrmur muda. Karena redalsi i$ri ,',atrtt "gagak dan miawalf dan

lainngra berlaku bagi binatang-binatang tersebut yang masih bemmur

muda.

Sedangkan aniing galak boleh dibunuh, sebab adanya sifat yang

mernbatasi kebolehann5n unfuk dibunuh. Yang mana sifat tersebut tidak

dijumpai dalam diri anjing yang masih berumur muda, dan sifat tersebut

tidak bisa dipastikan keberadaannya kefika telah dev,rasa dengan

memperkirakan keberadaan sifat tersebut.

Hal ini berbeda dengan binatang selain anjing, ketika telah

berumur matang, watak buasanya dipastikan semakin memuncak.

Ketujuh, hadits ini dijadikan sebagai landasan hukum bahwa di

tanah AI Haram boleh membunuh seseomng yang mengungsi ke tanah

Al Haram setelah dia membunuh orang lain misalnya, dengan mengikuti

pendapat yang menjadi madzhab fuy-Syafi'i. Alasannya adalah,

kewenangan membunuh semua jenis binatang tersebut berdasarkan

alasan adanya sifat fasik/watak buruk dan benfuk
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penyerangan,/penganiayaan, sehingga hukum bolehnya membunuh itu

bersifat universal sesuai dengan universalitas illat tersebut.

Pelaku pembunuhan karena kelaliman adalah orang yang fasik

sebab kelalimannya melakukan pembunuhan. Sehingga illat iht dijumpai

dalam kasus pembunuhan yang dilakukannya. Jadi, mernbunuhnya lebih

diprioritaskan, karena dia orang mukalaf. Sementara ifu binatang-

binatang yansi fasik/berwatak buruk, kefasikannya itu itu merupakan

karakter bawaan, tidak ada funfutan hukum atas karakter bawaan

tersebut.

Sedangkan orang mukalaf jika melakukan findakan fasil/buruk,

adalah omng yang menrsak kehormatan dirinSa sebagai manusia.

Sehingga tuntutan hukum atas dirinya lebih diprioritaskan untuk

ditegakkan. Menurutku persoalan ini fidaklah mudah, dan menyimpan

persoalan yang mendasar, maka dari itu perhatikanlah persoalan ini

dengan baik. Wallahua'lam.

Bab: Masuk Makkah dan [-ainn37a

lu' & lnt JyrLl s*?nr or, #y i *l * -yyy
ii.;- a1 6" ';41 yl, ,pi ,*t?G k p3 i-,) #

.ii6t :Jui ;*At *\"J;r lv';.r :Jui ,|y,
222. Diiwayatl<an dari Anas bin Malik rS, bahwa Rasulullah $

masuk Makkah pada masa panaklukan kota Makkah, dan di atas

kepalanya terdapat topi dari besi (a/ mighfafl,lalu ketika beliau sedang

melepasnya, tiba-tiba datanglah seorang lelaki, lantas dia berkata, 'lbnu
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Khathal sedang bergelantungan dengan selambu penutup Ka'bah'. [-alu

beliau bersabda, 'Bunuhlah dia oleh katnu semua'."59

PenJelasan:

Ada bukti yang bersumber dari pernyataan hnu Syihab dalam

riwayat Imam Malik, "Bahwa Nabi $ bukanlah omng yang sedang

ihram pada hari ifu." Secara zhahakeberadaan ]iilt "1u1up kepala" di

atas kepala beliau, menuntut kondisi demikian (tidak ihram).

Akan tetapi ada kemungkinan tidak melakukan ihmm ifu karena

ada udzur. Seseorang yang mengambil hadits ini sebagai landasan

menyatakan bahwa seseorang yang hendak memasuki Makkah jika dia

dalam kondisi berperang, maka dibolehkan ba$nya mernasuki Makkah

tanpa bemiat ihram, karena ada kebufuhan yrang menunfut dia unfuk

s9 HR. Al Bukhari dengan redaksi ini lebih dari satu tempat melalui banyak Jalur,
Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan hnu Majah.
Hadib ini dianggap bagian dari hadib kdyang diriwayatkan Imam Malik, karena

hanya dia seorang yang mengungkapkan redaksi '.rit;lt ;r,\ *j "ai atas kepalaqra

terdapat topi dari bexii (al mishlal ", sebagaimana dia meriwayatkan seorang diri
hadits irrllx (5, rlr "penunggang kendaraan itu seperti syebn" dan hadits ?rdjl{'*-lt

ofiijl 92 " bepergian itu sebagian kqit dari adzab.

Ad-Daruquthni telah menyampaikan periwayat yang meriwayatkan hadie dari
Malik dalam bagian yang terpisah. Mereka adalah sekitar seratus dua puluh orang
atau lebih, di antaranya adalah dua Sufuan (Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah), hnu
Juraij dan Al Auza'i.
Redaksi 'jfrjr dibaca dengan harakat kasmh pada huruf mim, haral<at sukun pada

hurut ghain, dan dengan harakat fathah pada huruf r9'. Adalah tutup kepala
yang terbuat dari besi yang cukup buat penutup kepala. Iyadh dalam kitab Al
Maqnriq mengatakan bahwa 'irrjr adalah sesuahr png dibuat dari sisa-sisa

pembuatan baJu besi, yang diletakkan di kepala seperti kopyah.
Di dalam sebuah riwayat yang dimuat dalrrm Shahih Muslim dari Jabir
disebutkan, "Beliau masuk pada masa kota Makkah, dan beliau
mengenakan sorban benrama hihm, tanpa melakukan ihmm", masih dalam
sebuah riwayat imam Muslim juga disebutkan redaksi, "dan beliau
sorban betwama hitam, yang mana beliau membiarkan ujungryra berjuntai di
antara kdua pundaknlp. "
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menuhlpi dirinya dengan sesuafu Snng dapat melindungi dirinya dari

serangan senjata.

Redaksi Y U) dibaca dengan harakat fathah pada huruf kha'

dan tha', namanya adalah Abdul Uza. Ketarenangan Nabi #
membunuhnya, dapat dibuat pqlangan dalam masalah konenangan

membunuh seseorang yang mengungsi ke tanah Al Haram.

Sebagai jawaban atas komentar tersebut adalah bahwa

kewenangan mernbunuh tersebut diartikan sebagai sifat keistime'lJaan

yang ditegaskan oleh sabda beliau, "Tidaklah boleh bagi saeomng

sebelumku. Dan tidaHah boleh bagi saeomng setelahku. Akan tebpi
pepenngan itu dihalalkan saaat dan waktu siang."

iitt Jt-rlf *-iz hr orr'# .; l' + ;e -rrr
,,rLhju. C qd' #t n,otk'uk Ft p: *,?" *

,!\r-*tne"t
223. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar g, bahwa Rasulullah

$ memasuki Mal&ah melalui jalur Kada', yakni jalur atas yang ada di

Al Bathha', dan keluar melalui jalur bawah."60

Penjelasan:

ltata sG dibaca dengan harakat fathah pada hurut t<af dan

dibaca paniang. Redaksi jlljr #' uaaun jahr yang terkenal di Kada'.

Bisa juga ll.f dibaca dengan harakat dhammah pada huruf kaf darr

dibaca pendek. Di sana juga ada sebuah ternpat lain yang bemama g1i

60 HR. Al Bul.*rari, Mtrslim, Abu Daud, An-Nasa'i, hnu Majah, dan Ahmad.

126 IhkamulAhkam



yang dibaca dengan harakat dharrunah pada huruf kaf, dibaa dengan

harakat fathah pada huruf dal dan dibaca dengan tasydid pada huruf

ya'. Bukanlah lalur bawah yang terkenal. Kata #' rnu**ya adalah

jalur atau rute perjalanan yang diapit dua bukit.

Menurut pendapat yang masyhur, disunahkan memasuki

(Makkah) melalui jalur Kada', sekalipun bukan rute perjalanan

seseorang yang hendak memasuki Makkah, sehingga dia mesti berbelok

menuju Kada'. Menurut sebuah pendapat bahwa Nabi $ memasuki

Makkah melalui Kada', karena Kada' adalah jalur perjalanan beliau.

Jadi, tidak disunahkan bagi orang yang mana Kada' bukan merupakan

jalur perjalanan yang dilaluinya. Di dalam masalah ini masih

mengundang perdebatan.

Jh )*'> :Jti ,t4:3?nt of r'# i yt *;e -v r t

,'oiL i.Lcl3ix:: )-:j'i -;clr,L:;t & ilL hr ,L i,r

,o\'6 *UJ"1l s ,t;J'fu../(lt '#tplv
';. ,e i$ t*i ia ?" .* it J';:, H ,.k'g ,'^11;

.f,qtf:#t
224. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar g, dia berkata,

"Rasulullah $ pemah masuk ke dalam Baifullah, Usamah bin Zaid, Bilal

dan Utsman bin Thalhah, lantas mereka selnua mengunci pinfu Ka'bah

bagi mereka. [-alu ketika mereka membuka (pinfu Ka'bah), maka aku

orang pertama yang masuk. Kemudian aku menernui Bilal, lantas aku

bertanya kepadanya, 'Apakah Rasulullah $ mengerjakan shalat di
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dalam Baifullah?' Dia menjawab, 'Benar, di tengah-tengah antara dua

tiang penyangga lrang disebut rukun Al Yamani'."61

Penielasan:

Di dalam hadits ini ada dtn permasalahan, yaifu:

Pabm4 Menerima hadits yang diriwagratkan oleh seorang

perawi. Yaitu safu dari sekian banyak individu yang jumlahnlra tak

terhifung. Sebagaimana telah kami sampaikan di muka.

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang membolehkan shalat

di dalam Ka'bah. Namun, di dalam melaksanakan perbuatan tersebut

masih terjadi perbedaan pendapat. Imam Malik memilih antara shalat

fardhu dan shalat sunah. Dia menghukumi makruh atau melarang

melaksanakan shalat fardhu (di dalam Ka'bah), dan dia memberikan

keringanan dalam melaksanakan shalat sunah. Karena shalat sunah

mempakan ruang yang diduga mendapat keringanan dalam

melaksanakan berbagai persyaratannya.

Di dalam hadits ini juga mengandung dalil 1nng menegaskan

kebolehan mengerjakan shalat di tengah-tengah antara tiang dan

penyangga Baifullah. Sekalipun masih menyimpan kemungkinan bahwa

beliau mengerjakan shalat di sisi antara keduanya, sekalipun tidak benar-

benar tepat di tengah-tengah keduanya.

Ketentuan hukum makruh62 mengenai shalat di dalam Ka'bah

tersebut telah disampaikan. Namun, licrlau sanadnya tidak shahih, maka

61 HR. Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i.
Peristiwa masuk Baitullah ihr terjadi pada masa penaklukan kota Makkah,
sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dabm Shahih dari riwayat Yunus
bin Yazid. Beliau tidak pemah masuk ke dalam Baitullah selama menunaikan haji
Wada, tanpa ada perbedaan pendapat. Bahkah Aisyah-lah yang meminta kepada
Nabi agar dia masuk kedalam Baitullah. [.alu beliau bersabda: "Shalatlah di Hijir
(smail), karena sauangguhnya la adalah bagian dari Baifullah."
HR. Abu Daud, An-Nasa'i, Ahmad, dan At-Tirmidzi.62

IhkamulAhkam@I



lebih diutamakan mengamalkan hadits ini, dan mengamalkan redaksi

yang sebenamya dari ungkapan hnu Umar tersebut /-t-it'gst "antara

dua perynngga Ka'bah" Kalau sanadnya shahih, maka ditakwil dengan

keterangan yang telah kami sampaikan, yakni bahwa beliau

mengerjakan shalat tepat di tengah-tengah antara kedua tiang

penyangga tersebut. Jika ketenfuan makruh ifu hanya berupa kutipan-

kutipan, maka didahulukan keterangan yang berpegangan pada sanad.

,2r-,\t ?At Jt,ie ^f; s- ht ofr';L * -yyo

u_1, Ji';, :d r3'i | ,';Lo6;b{ jyllG, .'^n

.|rf| 6'etft- p:t ilbhr *u uitt

225. Diriwayatkan dari Umar rq5, bahwa dia mendatangi Hajar

Aswad, lalu mengecupnya. Dia juga berkata, "Aku sesungguhnlra

mengetahui bahwa kamu adalah sebuah bafu, tidak memgikan dan tidak

pula memberi manfaat. Kalau aku tidak melihat Nabi $ meng@upmu,

maka aku tidak akan pernah mengecupmu."SS

At-Tirmidzi menilai sanadhadits ini iasaz dari Abdul Harnid bin Mahmud dengan
redaksi "Kami mengerjakan shalat di belakang seorang dari sekian banyak
Amir/penguasa, lalu orang-orang mendesak kami, sehingga kami mengerjakan
shalat di tengah-tengah antara dua tiang (as-sariyrataini). K€fika kami usai

mengerjakan shalat, Anas bin Malik berkata, 'Kami menghindari tempat ini pada

masa hidup Rasulullah $'."
Riwayat ini memiliki dalil pendukung yang diriwayatkan oleh Al Hakim dan dia
menilainya shahihsanad hadits ini dari hadib Anas dengan redaksi, 'Kami
dilarang mengerjakan shalat di tengah-tengah antam berbagai tiang Ka'bah, dan
kami diusir dari tempat tersebut, dan dia berkata: Janganlah kamu semua

mengeriakan shalat di tengah-tengah antara kedua tiang, dan sempumakanlah
shaf-shaf kamu semua."

63 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Maiah, dan
Ahmad.
Hadits ini dengan tegas menjelaskan bahwa bebatuan tidak mengandung nilai

keberkahan apa pun dengan kondisi apa pun, dihubungkan dengan apa pun.
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i* tl :JG ,v<i;?nt or, /& i l' + ;e -rrr
'it ,i;):it Jut .k r:;>1, *i ;t' ?', & n' J;,
&3 ;r' X" * Ut'ilt .a i #'#3 ii'&Y' i,fi-
ol';tx- lt ,FSt ,y.i,+!r: ,yr b,(i.,\r ts,'; ol

'#iay ll 'qrt ttrlr t*';

Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil lrang menegaskan

kesunahan mengecup Hajar Aswad. Perkataan Umar menyampaikan

pemyataan ini saat hendak memulai mengecup Hajar Aswad bertujuan,

menjelaskan bahwa dia mengerjakan perbuatan tersebut karena

mengikuti sunah Nabi. Disamping itu dia mencoba menghapus keraguan

yang terbangun dalam hati semua orang sejak masa Jahiliyah. Dan

memberikan kepastian ketiadaan faedah yang berguna dalam diri

bebatuan, ditinjau dari segi bahwa dia hanyalah sebuah batu,

sebagaimana aggapan orang-oftrng jahiliyah yang meryakini berhala.

226. Diriwayatkan dari AHullah bin Abbas g,, bahwa

Rasulullah # d* para sahabatrya tiba di Mal*ah. lalu kaum musyrikin

berkata, "Akan tiba kepada kamu sernua sekelompok orang yang mana

suhu kota Yatsrib telah melemahkan fisik mereka." Lantas Nabi $
menyuruh mereka berlari-lari kecil seban5nk tiga putamn, dan sisanya

dilakukan dengan berjalan kaki antar kedua rukun, dan beliau tidak

melarang mereka untuk berlarilari kecil: kecuali membiarkan mereka

(melakukannya).@

Akan tetapi, mengecup Hajar Aswad: Karena sebagai tanda memulal thawaf,
mengikuti sunah Rasulullah *, seperfl tingkah laku dalam seluruh manasik haji.
HR. Al Bukatri, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad.

130

a

IhkamulAhkam



Penjelasan:

Menurut sebuah riwayat, peristiwa kedatangan beliau dan para

sahabatnya ini tidak terjadi pada saat menunaikan ibadah haji. Akan

tetapi terjadi pada saat menunaikan umrah qadha. Jadi, dengan

mengambil kesimpulan hadits ini bahwa ketiadaan berlari-lari kecil

antara dua rukun tersebut dihapus dari hadits tersebut. Karena ada bukti

yans menqJaskan, F, ji Pt u ,h *t *p h' 4* olt ltl
"bahwa Nabi $, Berlari-lari kecil dari safu batu ke batu yang lain."

Disebutkan bahwa berlari-lari kecil pada saat menunaikan ibadah

haji, terjadi belakangan, sehingga lebih didahulukan daripada perbuatan

yang terdahulu.5s

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan

kesunahan berlari-lari kecil. Mayoritas ulama menyatakan kesunahan

perbuatan ini secara mutlak dalam thawaf qudum di zaman Nabi $ dan

sesudahnya. Sekalipun illat yang melatarbelakanginya yang telah

disebutkan hnu Abbas telah hilang. Jadi, kesunahan perbuatan tersebut

pada masa itu karena illatyarg muncul ketika itu. Sedangkan kesunahan

perbuatan ifu sesudahnyra karena meneladani dan mengikuti prilaku

yang telah diperbuat pada masa hidup Rasulullah $.
Di dalam kesunahan perbuatan tersebut mengandung hikmah,

mengingat kembali peristiwa-peristiwa di masa lampau yang pemah

dialami oleh orang-orang terhormat di masa lalu. Di dalam

mengingatnya mengandung berbagai kebaikan dan manfaat bagi

manusia dalam soal agama.

Sebab, jelas di tengah-tengah melaksanakan sebagian besar amal

perbuatan yang terjadi di masa lalu ifu, ada sesuatu yang mereka alami,

65 HR. Ahmad dari Ibnu Abbas dengan redaksi, "Rasulullah S berlari-lari kecil pada

saat menunaikan ibadah haji dan kesemua umrahnya, Abu Bakar, Umar dan para
khalifah lainnya fuga melakukan hal yrang sama)." Umrah qadha' terjadi pada

tahun 7 H.
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yakni menjalankan perintah Allah dan bersegera

mengimplementasikannya, dan mengerahkan segala potensi diri dalam

mewujudkannya. Dengan adanya muatan ini, jelas bagi kamu bahwa

mayoritas amal perbuatan yang terjadi pada masa haji, yang kerap

diungkapkan dengan istilah ta'abbud, tidak hanya sebatas ungkapan

yang terucapkan.

Apakah kamu tidak mengetahui bahwa kita jika melakukan amal

perbuatan haji tersebut dan kita mengingat kembali berbagai faktor yang

melatar belakanginya, maka kita bisa merasakan hasil dari perbuatan

tersLbui yaitu menghormati orang-omng terdahulu, dan beban yang

mereka tanggung dalam menjalankan perintah Allah.

Sehingga dengan mengingat kembali peristiwa ini memotivasi

kita unfuk melakukan hal yang serupa, dan tertancap dalam hati kita

rasa hormat terhadap orang-orang terdahulu. Muatan tersebut adalah

kandungan makna yang bisa diterima akal.

Contohnya adalah, ibadah sa'i antara bukit Shafa dan Marwah.

Jika kita mengerjakannya dan mengingat faktor yang melatar

belakanginya adalah: Kisah Hajar bersama putuanya, dan Al Khalil

membiarkannya tinggal di tempat yang tandus terpisah jauh dari

keramaian, terputus dari berbagai faktor penopang hidup secara total,

dengan disertai janji pertolongan Allah terhadap mereka berdua, yakni

kemulian dan tanda tentang memancamya sumber air bagi mereka

berdua, maka dibalik peristiwa itu semua mengandung pesan kebaikan

yang sangat agung. Maksudnya ketika mengingat kembali kondisi yang

terjadi pada saat itu.

Demikian juga dalam ibadah melontar jumrah. Jika kita

mengerjakannya, dan kita mengingat kembali faktor yang melatar

belakanginya adalah, melontar lblis dengan beberapa kali lontaran di

berbagai tempat ketika Al Khalil hendak menyembelih puhanya, maka
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dari peristiwa tersebut akan merasakan pelajaran kebaikan yang sangat

agung manfaatnya dalam agama.

Di dalam hadits tersebut mengandung dalil kewenangan

menyebut thawaf dengan istilah ir15!r " bebenp putaran". Hal ini

berdasarkan pemyataan Ibnu Abbas tlli-'..;l *i )tb h' .J- 4, i;A
;i6fr -Ur13,(tr "lantas Nabi & menyqruh mereka berlari{ari kecil

sebanyak tiga putaran. "

Dkutip dari sebagian ulama terdahuhr dan dari Aq,r'S3,lafi'i bahun

mereka berdua membenci pengglunaan istilah ini. Sedangkan dalam

hadits itu adalah soal lain yrang berbeda dengan ini.

Sementara itu dalam hadits ini disebutkan, "Bahwa mereka tidak

berlari-lari kecil antara kedua rukun Yamani," karena posisi kaum

musyrikin tidak bisa melihat kaum muslimian ketika mereka berada di

tempat ini.

J';, *rf, :JG ,(.iil?nt of r'# i i' +;e -rrv
(, J'rl;*\t,lSt ;it riy'.* i;u;- e & * h,& i'

.y$l-^il:*--uF.
227. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar q,, dia berkata, "Alil

pemah melihat Rasulullah # pada saat tiba di Makkah, ketika

mengusap rukun (Hajar Aswad) -awal pertama kali beliau melakukan

thawaf- beliau berlari sebanyak tiga putaran."ff

65 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.
Kata .jt-r dibaca dengan harakat fathah pada huruf *ha ' dan 6a ' adalah jenis

dari lari. Menurut sebuah pendapat ,!'jrs'*lt bermakna turggal.
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Fenielasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil tentang mengusap rukun

atau pojok Ka'bah. Sebagian penulis dari kalangan pengikut madzhab

fuy-Syafi'i mutakhir6T menuturkan bahwa mengusap rukun disunahkan,

,di samping mengusap Hajar Aswad juga.

Dia berpegangan dengan hadits ini. Sekalipun ada kemr.rngkinan

maksud yang sebenamgra dari redaksi /l, 'nl;"'t "mengusap

rukun/pojok Ka'bah" adalah m€ngusap Hajar Aswad. Dia

mengukapkan 'tfj, &, "mengufip rukun" sebagai pengganti dari

ungkapan ';at'nli't yj{ "dia mengusz,p Hajar,Aswad'karena, Hajar

fuwad adalah sebagian dari rukun.

Jadi, lika seseoftmg mengatakan, i),lrlirt "**g*uo rukurl'

maka maksudnln adalah mengusap sebagian rukun.

Di dalam hadits ini mengandung dalil tentang ,r$t "6n1uri.1uri

kail' dalam kesernua tiga putaran. Di dalam hadits ini mengandung

dalil tentang mernprioritaskan thawaf k€fika pertama kali tiba di

Makkah.

i/rJv:JG ,W?nr or, # i l' + ge -vv,r

.;;-,*. ,/St #- ,f. ,b yt\)t -#; a p3 {'bt ,S*
.fY)t -ry $o :';y.At

228. Driwayntkan dari AMullah bin Abbas g, dia berkata,

"Nabi {$ melakukan thawaf pada saat menunaikan haji wada' dengan

67 Yaitu Al Qadhi Abu Tha]/yib seoftmg ulama pengikut madztrab Spfi'i.
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menaiki unta, beliau mengusap nrkun dengan mihjan." Mihjan adalah

tongkat yang ujungnya melengkung.oa

Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil tentang kewenangan

melakukan thawaf sambil menaiki kendaraan. Menurut sebuah riwayat:

sesungguhnya yang afdhal: Adalah berjalan kaki.

Nabi # melakukan thawaf sambil berkendaraan fujuannya

adalah supaya berbagai perbuatannya terlihat, sehingga bisa diikutise.

Dari hadits ini diambil kaidah 5nng sangat agung. Yaitu bahwa suatu

perkara kadang dinilai unggul dengan melihat posisinya dari mana dia

muncul, lalu jika ada perkara lain yang lebih ueggul berlawanan

dengannya, maka ifu didahulukan daripada lrang pertama, tanpa

menghilangkan keistime'dJaan perkara yang pertama, sampai ketika

perkara yang konhadiktif Snng unggul ifu menghilang, maka hukum

yang pertama kembali sebagaimana adanya.

HR. Al Bukhari dengan redaksi seperti ini, Muslim, Abu Daud, dan hnu Majah.

Redal$i gsjl X; disebut demikian karena Nabi $ berpamitan kepada kaum

muslimin pada saat menunaikan haji tersebut, dan mengajarkan kepada mereka
berbagai syariat agama.
Menurut riwayat Muslim dari Jabir menyebutkan,
'u,rir ir1 tt\.,e*i*. #t '&;- *,; & grsjl z3+ A *1u: pt # ilr je .ir J*i Jb

.i {i 73t','{ t l-e:,o ;243
"Rasulullah ,i$ melakukan thawaf mergelilingi Baitullah pada saat menunaikan
haii Wada', dengan menaiki tunggangannya, beliau mengJusap Hajar Aswad
dengan tongkatrya, supala kaum muslimin bisa melihat beliau, dan beliau bisa
dekat dengan mereka, dan supaya mereka bertanya kepada beliau, karena kaum
muslimin menuhrpinya."
Diriwayatkan dalam Shahih Al Bukhari dan Muslim dari Ummi Salamah,

-6ti i$ u,rtrt tii.n ,ti ;i'i ,#t ,l';ri *b' * gr 9*i jyc,i:s
"Aku mengadu kepada Rasulullah $ bahwa aku sakit. Lantas beliau bersabda,
'l-akukanlah thawaf di belakang omng-onng, dan kamu menaiki tunggarTgarf ."

68

69
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Ketenfuan ini bisa kuat, jika ada dalil yang menqlaskan bahwa

mengabaikan yang pertama itu karena ada perkara yang kontradiktif

yang rajih. Hal tersebut bisa diambil melalui berbagai petunjuk dan

korelasi. Terkad,ang lernah, dan terkadang kuat, bergantung perbedaan

berbagai pernbahasannya. Di sinilah kalangan penganut alimn tekstualis

berpolemik dengan kalangan penganut kontekstualis.

Hadits ini juga ditetapkan sebagai dalil tentang sucingra kancing

herr,ran yang dagingnya halal dikonsumsi, ditinjau dari segi bahwa

kencing unta tidak bisa dihindari di tengah melakukan thawaf di Masjidil

Haram.

Kalau kencing unta itu dihukumi najis, maka Nabi $ Udak akan

pemah mernbiarkan masjid terkena najis. Sungguh derni menjaga

kehormatan masjid, sesuafu yang lebih ringan dibanding soal ini benar-

benar dilarang.

Di dalam hadits ini mengandung dalil tentang m€ngtrsap rukun

menggunakan tongkat, jika mengrrsap dengan tangan sulit tercapai. Dan

di dalam hadits ini fidak disinggrung m€ngecup atau tidak mengecup

tongkat tersebut.

4t .,1p ,i6 ,Wht'ua'# i l' +;i -vrr
1F.qt a";?St !f +:j''u & * t {' ?'t .b

229. Driwayatkan dari Abdullah bin Umar 6, dia berkata, "Aku

tidak pernah melihat Nabi S m€ngusap dari Baitulhh kecuali dua rukun

Yarnan.'70

7o HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, hnu Majah dan Ahmad.
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Penjelasan:

Para ulama berbeda pendapat, apakah kesemua rukun itu diusap

seluruhnya atau tidak? Menurut pendapat yang masyhur di kalangan

ulama berbagai kota, sama seperti yang telah ditegaskan oleh hadits ini.

Yaitu mengusap dengan telapak tangan dikhususkan atau dibatasi pada

dua rukun Yamani.

Illat yarg mendasarinya adalah bahwa kedua rukun tersebut

berada di atas pondasipondasi yang dibangun lbrahim *&. Sedang

kedua rukun lainnya, dianggap cukup dari pondasipondasi yang

dibangtur Ibrahim. Semacam inilah Ibnu Umar menduga. Yaitu

membuat alasan yang memiliki korelasi (antara pembatasan mengusap

rukun dengan illat yang mendasarinyn).

Diriwayatkan dari sebagian sahabatTl bahwasanya dia mengusap

seluruh rukun/pojok Ka'bah. Dia beralasan, "Tidak ada sedikit pun

bagian dari Baihrllah yang ditinggalkan."

Namun, mengikuti muatan yang ditegaskan oleh hadits tersebut

lebih utama. Karena landasan urnurn yang mendasari persoalan ibadah

adalah, mengikuti ajaran rasul. Apa lagi jika ada keterangan yang

memberikan pembatasan, sekalipun disertai asumsi adanya kesamaan

dalam masalah illat yang mendasarinya.

Namun, di dalam hadits ini memuat nilai lebih. Yaitu

memperlihatkan secara tegas makna pembatasan, yang tidak dijumpai

dalam keterangan di mana mengusap rukun dengan telapak tangan

dibiarkan secara bebas.

Yaitu Muawiyah. Pemayataannya ini dimuat dalart Shahih Al Bukhari dan
Muslim.
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Bab: Haji Tamattu

t-Jt- lv ,-'r;f5it otk i'H-{j; ,sj,i, -vr.
,its? y ,Jt-tfiiir f 'AL, ,Ar;/b tfXr * '& i.t'+ .slf "ut3 ortj ,Jo .f ,e !'-,, 'rf ,ia 'rf ,iV.'rl
'$tt ;i??ej ir|uo ls$-(ut'ok ,1;lr 41ti
*i{P }l' & fdt J e,:# ?u,',i6 .tt:**# ;.t

230. Diriwayatkan dari Abi Jammh -Nashar bin Imran Adh-

Dhuba'i-, dia berkata, "Aku bertanya kepada lbnu Abbas tentang

mut'alfl lalu dia menyuruhku melakukannya. Aku bertanya kepadanya

tentang heuran hadyt,lantas dia menjawab, 'Ha.ruan kurban bisa dengan

menyembelih temak berupa unta, sapi, kambing, atau bisa gabungan

dalam dam'." Dla berkata, "Sekelompok oftIng

membencingn. lalu aku tidur. Kernudian aku bermimpi saat tidur,

seolah-olah seseorang berseru, 'Haji mabrur dan mut'ah jang dituima'.

[.alu aku mendatangi hnu Abbas, kerirudian aku menceritalon mimpiku

kepadanya. Dia lalu berkata, 'Allah Maha Besar, Sunnah Abi Al Qasim

*'."72

72 HR. Al Bukhari dengan redaksi semacam ini.
Al Bukhari menambahkan pada akhir hadib dalam riwayat inl "[alu hnu Abbas
berkata kepadaku, berdirilah di sisiku, karena aku hendak menetapkan unhrkmu
bagian dari hartaku. Syu'bah berkata: lalu alnr bertanya: Karena apa? Dia lantas

menjawab: Karena mimpi !,ang kamu lihat." imam Muslim telah
mempublikasikan hadits tersebut.
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Penjelasan:

Redaksi {lA C|dibaca dengan huruf iim dan ra ' yang tidak

bertitik. I\ata p dibaca dengan huruf shad dan harakat fathah pada

huruf nun. Kata .r{tJt dibaca dengan harakat dhammah pada huruf

dhad,harakat fathah pada huruf 6a'yakni huruf keduanya, dan dengan

huruf arh. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim.

Redaksi #t f ,,,"# ,)tt 'JL "aku bertanya kepada Ibnu Abbas

tentang mut'ah?" secara zhahir bahwa yang dikehendakinya dengan

istilah mut'ah adalah melaksanakan ihram umrah pada masa haji

kemudian menunaikan ibadah haji pada musim haji tahun itu juga.

Redaksi W. ijl6 "lalu dia menyrruhku melakukannya"

menunjukkan tentang keurenangan mut'ah menurukrya tanpa disertai

makruh sedikit pun. Nanti akan disampaikan dalam hadits ini tepatrya

pada redaksitlif VU OGi "sekelompok orang membencinya."

Keterangan tersebut diriwayatkan dari Umar ri& dan dari lainnya,

hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam l:r.l mut'ah yang dibenci

Umar, apakah mut'ah yang telah karni sebutkan di atas, atau

maksudnya adalah merusak ibadah haji menggantinya dengan umrah?

Yang hampir mendekati benar, adalah mutbh dengan pengertian yang

disebutkan terakhir.

Namun menurut sebuah pendapat bahwa kemakruhan dan

larangan ini termasuk bagran dari penggiringan terhadap sesuafu yang

lebih utama dan samn dengan cam menekan yang sungguh-suregguh.

Redaksi ...q1i-rt3til6 
'3fdr ; Uli "at<u bermimpi saat tidur:

Seolah-olah seseorang bersem: ..." ini mengandung unsur isti'nas
(perasaan senang) dengan mimpi mengenai sesuafu yang menjadi

landasan dalil syar'i, karena sesuatu yang telah ditegaskan oleh agama,
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yakni keagungan demjatrya, dan mimpi ifu merupakan bagian dari

empat puluh enam bagian dari tanda kenabian.

Perasaan senang akan mimpi dan memilih sesuafu yang unggul

menurutnya tidak menghilangkan dalil-dalil pokok yang menjadi

landasan hukum.

Redaksi ;,uilt dJli- ,:fltrr "Allah Maha Besar, Sunnah Abi Al

Qasim" menegaskan bahwa dia mendapatkan kekuatan pendapakrya

melalui mimpi dan menerima kabar gembira dengan adanya mimpi

tersebut. Itulah dalil yang menegaskan tentang sesuafu yang telah kami

sampaikan.
"'1 I

J?r'$ :Ju,W?nt orr'# n l' + sr -rrr
.,s:,"lfs'dt S\i$ur 7r,jt 

-*; a *} {. ?nt ;* yt

,rrt *v ht * yt J;rl"r;., ."i4lit Lsi ,y G4t A'6u
t \t ;* y, );, e o6r'# ,Uu;Jbl ; 4$rryf,
'6t:; ,a;i/t u ,fit b oK ,:dt d liu ,yL .*i
\t 'v :i"ii,i* * * n u @3 .1;g)r 6) ;rG'4t
?" '*3'u ,b I liti *s&1'& ok u ,,il.lo *3 ,l;
t;au., c{i;"tbii 6*i ,F- t U:r .'^L;'d" e '+

t::,^1 *J-'f '# ,#r'dtr,4'"; ,jfii"Hr ,13?t,

iut J:*,, 'Jtbi .!)l JL.e, tit a*,,)Ut A 1f1 a:u: "#
'J'i ,1*,5\l ,f'St &tr.'*t,lt * *; *r\r,*
QL it* ,-* ,b €rr ,:'qrl ;,4 ,plt'.r 

"tpl 
z:G
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iJ'-At) t;au Jb,G', tt ,ju .tit i ,;is', l.;;lt +
;r,!^L; e e +?? L;n'u'F-'l i,*t?(*
,:+?? L;Z ,y'u,p i,#trA$;uit .r$t?itS
GL) a-( i ,*i p\t * )ot J?, S;t c ,y ,p,

.16r u G.tdt

231. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar *, Or" berkata,

"Rasulullah $ bersenang-senang (bmarul dalam melaksanakan haji

Wada' yaifu dengan tamatfu' menyertakan umrah ke dalam ibadah haji

dan berkurban. Karena beliau membawa temak yang dijadikan kurban

{hadyd dari Dzul Hulaifah. Rasulullah * mqnulai ibadah, beliau

memulai dengan ihmm umrah, dilanjutkan kemudian memulai ihram

haji, lalu kaum muslimin mengerjakan haji tamatfu' bersama Rasulullah

6$, lalu beliau memulai ihram umrah digabung dengan ibadah haji.

Kemudian sebagian orang ada yang berkurban, karena mernbawa

heu,an temak yang dijadikan kurban (hadyl dari Dzul Hulaifah. Dan di

antara mereka ada yang tidak berkurban. Kernudian ketika Rasulullah $
telah tiba, beliau bersabda kepada semua orang, 'Apabila saeomng di
antara kamu semua telah berkurban, mal<a dia tidak halal

melakukan squatu yang haram dilakukan oleh dirinya, ampai dia

menyelaaikan hajinya. Dan apabila seseo,ang (di antam kamu semua)

tidak berkurban, maka lakukanlah fiaunf di Baitullah dan sa'i di Shafa

dan Marwah, menggunting rambut, dan tahalul, kqnudian hendaHah dia

memulai ihram haji dan berkurban, kemudian l<alau saeomng tidak

menemukan hewan temak untuk dijadil<an kurban (hadW), maka

berpuasalah dia tiga hari pada masa haji, dan fujuh hari jika dia telah

kembali pulang pada keluarganya'.

Selanjutnya Rasulullah S melakukan thawaf setelah tiba di

Makkah. Perbuatan pertama yang beliau lakukan ialah mengusap rukun
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dengan telapak tangannya, kemudian dilanjutkan dengan berlari-lari kecil

sebanyak tiga dari fujuh putaran dan sisanya empat putaran beliau

berjalan kaki. Beliau mengerjakan shalat pada saat telah menyelesaikan

thawafnya di Baitullah di sekitar Maqam flbrahim) sebanyak dua mkaat.

Kemudian beliau bertolak pergi lalu mendatangi bukit Shafa, dan

melakukan sa'i di Shafa dan Marwah sebanyak tujuh putaran. Kernudian

beliau tidak pemah melepaskan dirinya dari sesuafu yang haram

dilakukan oleh beliau sampai beliau menyelesaikan hajinya, dan

menyembelih herrran temak yang dijadikan kurban (hadyd pada hari

Nahar (hari penyembelihan heuran kurban). Beliau kemudian kernbali

lalu melakukan thawaf mengelilingi Baitullah. Baru kemudian beliau

keluar dari segala perkara yang haram dilakukan oleh bdiau, dan

sebagian orang yang berkurban dan membawa harran temak yang

dijadikan kurban (hadyl melakukan perbuatan yang sama seperti yang

Rasulullah & perbuat."73

Penielasan:

Redal$i 'P,t * ht & I' ir-, e# "R*rtrnah S bersenang-

senang (tamatfu')" menurut sebuah fendapat, maknanya diarahkan ke

tamatfu' secam bahasa, yaifu bersenang-senang saat melalsanakan

ibadah haji.

Ketika Nabi S melakukan haji qiran di sekeliling sekelompok

kaum, sedang di dalam pmktek haji qiran terkandung unsur tatnatfu'
(bersenang-senang), dan lebih dari sekedar senang-senang - sebab di

dalam haji qiran ifu menggugurkan salah satu dari dua amal perbuatan

dan salah satu dari dua miqat, maka berdasarkan makna ini haji qiran

disebut juga tamattu'dengan mempertimbangkan asal peletakan kata-

kata tersebut.

73 HR. Al Bukhari, Mtrslim, An-Nasa'i dan Ahrrnd.
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Terkadang redaksi iff "bersenang-senang" diarahkan terhadap

persoalan mengenai hal tersebut, sebagaimana makna serupa kerap

diungkapkan dalam haji Wada' ketika redaksi berbagai hadits

diungkapkan secara beragam. Dan maksud yang dikehendaki adalah

penggabungan di antara berbagai hadits tersebut. Keterangan yang telah

karni singgung di atas menegaskan interpretasi yang memuat

kemungkinan tertenfu. Sedang hnu Umar - periwayat hadits ini -
adalah orang yang meriwayatkan hadits, t?l *t {p h' 4* pt'of
"Bahwa Nabi ,$ melakukan haji ifrad."

Redaksi G:-$t O[lI "mqnbaum atau menggiring hewan temak

5nng dijadil<an kurban" mengandung dalil tentang kesunahan membawa

hevuan temak yang dijadikan kurban (hadyl dari berbagai tempat 5nng

sangat jauh.

Redaksi'4iur&l l,6.Hu;#t:,1,u: ivh, .,t:" l' J*.)'W
"Rasulullah $ memulai ibadah, beliau mernulai dengan ihram umrah,

dilanlutkan kemudian memulai ihram haji" menerangkan tentang

memulai ihram umrah dan haji.

Ketika sebagai ulama memilih berpendapat bahwa Nabi $
adalah orang yang melakukan praktek qiran -dalam arti bahwa beliau

memulai ihram umrah dan haji serara bersamaan- maka dia perlu

melakukan interpretasi terhadap pemyataan Ibnu Umar i ,g;;iu. #f
U,* "*n*ulai ihram umrah, dilanjutkan dengan haji" karena makna

tersebut bertentangan dengan pilihan redaksinya. Jadi, mesti

memposisikan kata J>{l)l "memulai ihram" dalam pemyataan lbnu

Umar {;u) J4t j ,r$u.',Yt "*"-ulai ihmm ummh, dilanjutkan

dengan haji' dengan arti mengeraskan suara bacaan talbiyah. Padahal

redaksi ihram umrah diuangkapkan lebih dahulu dibanding redaksi ihram

haji. Maksud dari pemyataan Ibnu Umar ini bukanlah mendahulukan
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ihram umrah daripada ihram haji. Karena bertentangan dengan redaksi

gang telah diriwayatkan oleh Ibnu Umar.

Perlu diketahui bahwa tidak perlu ada penggabungan di antara

berbagai hadits agar keberadaan kata qiran bisa mengandung

pengertian, mendahulukan ihram haji dari pada ihram umrah. Karena

pernyataan Ibnu Umar itu bisa digabungkan, sekalipun posisi redaksi

ihram umrah disebutkan di awal. Jadi, interpretasi yang penyebutannya

sesuai dengan metode yang disampaikannya: tidak perlu menempuh

metode penggabungan hadits.

Redaksi o-,i JF!,r6t e# "hh kaum muslimin mengerjakan

haji tamatfu'-sampai selesai" maknanya adalah tamalfu' s@ara

etimologi. Karena mereka tidak pemah melakukan praktek tamattu'

dengan pengertian yang masyhur, sebab mereka fidak pemah

mengawali ihmm umrah, akan tetapi mereka melakukan praktek

tamattu' dengan membatalkan haji beralih ke ibadah umrah sesuai

dengan ketemngan yang disampaikan dalam bertagai hadits.

Jadi, kata bmatfu' dipergunakan dalam pengertian bahasa, atau

mereka melakukan praktek tamattu' dengan membatalkan haji beralih

ke ibadah umrah, seperti orang yang melakukan ihram umrah pertama

kali. Karena melihat yang terjadi di kemudian hari. Kemudian sesudah

ifu mereka baru melakukan ihmm haji, sehingga mereka disebut orang

yang melakukan praktek tamatfu'.

Redaksi o-iT U -c:r^l'& oU'2i "apabila s*@ftng di antam

kulr. sernua telah berkurban,..." sesuai dengan firman Allah &, It
'U &dlr 

'#- c" &::i:t i;,t;t ',Dan jansan kamu mencukur

kepalamu, sebelum korban sampi di tenpat penyembelihannya." (Qs.

Al Baqarah 12]196l'
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Redaksi 'i*lt "potonglah" maksudnya adalah, memotong

sebagian rambutnya. Yaitu memendekkan rambut saat umrah ketika

hendak tahallul dari umrah.

Menurut sebuah pendapat, beliau tidak menyumh seseorang di

antara mereka menggunduli rambut sampai di kepala ada rambut yang

tersisa yang mana dia menggundulinya pada saat menunaikan haji.

Karena, mengunduli rambut saat menunaikan haji lebih utama dibanding

menggunduli rambut saat umrah. Sebagaimana pendapat yang

dikemukakan sebagian ulama. Dia berkesimpulan dengan dalil perintah

yang dimuat dalam sabda beliau W$ "hendaklah dia menggunduli

(rambutnya)"74 bahwa menggunduli rambut itu merupakan ibadah haji.

Menurut pendapat lain, mengenai sabda beliau ,Mt
"hendaklah dia menjadi orang yang halal" bahwa yang maksud yang

dikhendakinya adalah dia menjadi orang yang halal(tidak ihram). Sebab,

setelah mengerjakan berbagai perbuatan umrah dan menggunduli

rambut, dia tidak perlu memperbaharui dengan mengerjakan perbuatan

yang lain.

Menurutku, ada kemungkinan maksud yang dikehendaki dengan

perintah melepaskan din (ihlalladalah, mengerjakan sesuafu yang haram

atas dirinya selama melakukan ihram, ditinjau dari segi ihmmnya, dan

perintah menunjukkan arti mubah.

74 Penyebutan perintah menggunduli rambut yang ada dalam naskah ini, mungkin
ini kesalahan dari komentator. Karena dia tidak pernah menyebutkan satu dari
berbagai riwayat hadits ini. sedang di dalam Jami' Al Ushul dia mencoba
menghubungkannya dengan Asy-Syaikhani, Abu Daud dan An-Nasa'i. namun di
dalam hadits ini tidak disebutkan kecuali redaksi yang disebutkan dalam:matan
hadib, demikian pula dalatn Al Muntaqa.
Mungkin komentator menuturkan perintah menggunduli rambut (tahlidt karena
sesuai dengan keterangan yang disampaikan ayat Al Qur'an, yaihr firman Allah
'&:3it\fu lj "dan jangan kamu mencukur kepalamd'(Qs. Al Baqarah [2]:

196).
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Redaksi qJh 'bi T 'j;t "apabila seseorang tidak menemukan

hewan temak yang dijadikan kurban (hadyu)' menuntut adanya

keterkaitan yang kembali kepada puasa sebagai pengganti dari hewan

hadyu, sebab dia tidak menemukannya pada waktu haji, sekalipun dia

orang yang bisa melaksanakannya ketika berada di negaranya. Karena

puasa tiga hari 17ang dilakukannya ketika haji iika tidak ada henr,ran

hadyu, memastikan cukup dengan pergantian ini seketika itu juga, hal ini

sesuai dengan saMa Nabi $, '€, a $ rffi "ffga hari selama hail'.

Pelaksanaan ibadah haji masanya terbatas, sehingga dia tidak

mungkin berpuasa selama masih haji, kecuali jika dia mampu

melaksanakan puasa seketika ifu juga, serta tidak kuasa menyembelih

hadyu seketika itu juga, inilah yang kami kehendaki.

Redaksi '4-:t u)" selama haii' adalah keterangan nash dari

Kitabullah. Jadi berdasarkan pemyataan ini dapat disimpulkan bahwa

fidaklah boleh bagi omng yang melakukan praktek tamathr' unfuk

melakukan puasa sebelum dia memulai ibadah haji, bukan hanya dari

segi mafhum saja, akan tetapi ditinjau dari segi keterkaitan perintah

puasa tersebut !,ang masanln dibatasi selama haji.

Sedangkan menyembelh hadyu sebelum memulai ibadah haji,

menurut sebuah pendapat tidak boleh. Ini adalah pendapat sebagian

ulama pengikut AsySpfi'i. sedang yang masyhur dari madzhabnya

adalah, bolehngra menyembelih hadyu sesudah tahalul dari umrah dan

sebelum ihram haji. Lebih jauh dari ini, ada seorang ulama yang

membolehkan menyembelih he',,rran hadyu sebelum tahalul dari umrah.

Ulama yang membolehkan seseorang yang melakukan praktek

tamattu'melaksanakan puasa selama hari Tasyriq, membuat kesimpulan

setelah menetapkan premisse. Yaifu bahwa hari-hari Tasyriq itu bagian

dari haji, atau berbagai pekerjaan yang dilaksanakan selama hari Tasyriq
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itu adalah sebagian dari haji atau walrtu pelaksanaannya termasuk dari

waktu haji.

Redaksi *t 4 &i til "kefrka dia kembati pulang pada

" adalah sumber dari salah satu dua pendapat ulama dalam

menjawab masalah bahwa yang dimaksud dengan pulang kembali dari

firman Allah & '&4 ttl."apabila kamu Telah pulang kembali'(Qs. Al

Baqarah [2]: 196). Maksudnya adalah pulang kembali pada keluarg,

bukan kembali dari Mina menuju Makkah.

Redaksi t], ,S"tt fit'fU:",ti "perbuatan pertama Snng dilakukan

beliau ialah mengusap rukun" adalah dalil yang menegaskan kesunahan

thawaf diawali dengan melakukan perbuatan tersebut.

Redaksi |ryl,'elriu +'i "kemudian berlailari kecil sebanyak

tiga putaran" adalah dalil yang menegaskan kesunahan berlari{ari kecil

(al l<habaA. Yaitu berlari-lari keri (ar-mmal saat melakukan thawaf

qudum.

Redaksi'y'rylirJ0 "tiga putamn" menegaskan keseluruhan tiga

putaran ini dilakukan dengan berlariiari kecil. Berbeda dengan

keterangan dari hadits hnu Abbas yang telah disampaikan di muka,

kami telah menyampaikan keterangan yang dimuat dalam hadits

tersebut.

Redaksi ;Wt *I'+ "di sekitar Maqam (Ibnhim) dua rakaaf'

adalah dalil yang menegaskan kesunahan melaksanakan dua rakaat

thawaf di sekitar Maqam hrahim.

Redaksi it?ti ttdt U. fir?i "thawaf/sa'i beliau antararbukit

Shafa dan Marwah" sesaat sesudah melakukan thawaf qudum, adalah

dalil yang menegaskan pemberlakukan sa'i tersebut dengan cara

semacam ini. Kesunahan memposisikan sa'i setelah melakukan thawaf

qudum.
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Sebagian ahli fikih mengatakan bahwa dalam pelaksanaan sa'i

disyaratkan harus sesaat setelah melakukan thawaf apa pun. Sebagian

yang lain mengatakan, pelaksanaan sa'i harus sesaat setelah melakukan

thawaf wajib. Ulama yang menyampaikan pendapat terakhir ini

beipandangan bahwa thawaf qudum itu adalah wajib haji, sekali pun

bukan rukun haji.

Redaksi tt JH i S "*"-udian belumlah halal ..)'mengikuti

perintah firman Alhh eil 'rt4t * up "sebelum korban sampai di

tempat penyembelihann5n" (Q.. Al Baqarah l2l L96). Ini iuga

merupakan dalil yang menegaskan bahwa perbuatannya itu dihukumi

praktek haji qiran.

Redaksi GI{iJ, Ot; U ,yr 6 J;+ 
'Sii 

" o*ng yans membawa

korban melakul<an perbuatan seperti gng diperbuat Rasulullalf'

menerangkan tentang perintah Nabi S terhadap orang yang membawa

korban yang dimuat dalam hadits yang lain dengan " frdak halal

melakul<an berbagai perbuabn 5nng harun atas dirin5n, sebelum dia

keluar dari haji dan ummh"

,UG6 t*t{'i" *Ute)-^bL.f -#t
\u:;"uul Ji'{r;it'utbr6r i'c t-1 ,,irr Jht:-

.:Fl &- Jrf'la ,oi;'-*r r,e?rL'ts ;trsui
2g2. Diriwayatkan auri Hut tut istri Nabi #, Uut*u aiu

berkata, "Wahai Rasulullah, apa masalah yang dihadapi sekelompok

orang yang keluar dari umrah, sedang engkau tidak keluar dari

umrahmu?" I--alu beliau menjawab, "Aku telah

mengempalkan mmbutku, dan mengalungi hewan hadyuku, maka dari
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itu aku tidak halal (keluar dari umrah) sebelum aku menyembelih (hewan

hadytku)."75

Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan

kesunahan mengempalkan (at-talbid rambut kepala ketika ihram. .4/-

talbid adalah menaruh sesuatu pada rambut yang melekatkan dan

mencegahnya menjadi kusut, seperti perasan pohon yang pahit (shabi)

atau getah atau karet, dan perekat rambut yang serupa lainnya.

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan bahwa

at-talbid memiliki akibat hukum dalam menunda keluar ihram hingga

hari penyembelihan kurban. Di dalam hadits ini mengandung dalil yang

menegaskan bahwa kalau seseorang membawa heuran hadyu, maka

tidak boleh keluar atau menjadi orang halal atau tidak ihram sebelum

tiba hari penyembelihan honan kurban.

Keterangan ini diambil dari firman Allah &, *.;'q-$r &. ,P
'&t:i:t i** 'li "dan jangan katnu mencukur kepalamu sebelum

korban sampai di tempat penyembizlihannya." (Qs. Al Baqarah l2l:796)

Redaksi ,W li lpit'u tj; ,$t itf, f "apa masatah 5ans

dihadapi sekelompok oftng Snng keluar dai umrah, sdang engkau

tidak keluar dari umrahmu?' Pelepasan dari ihram umrah ini adalah

yang terjadi pada para sahabat di saat mereka membatalkan haji dengan

melakukan amal umrah. Nabi $ menyuruh mereka melakukan hal

tersebut, agar mereka menjadi orang halal dengan melakukan tahalul

dari umrah. Sedang beliau sendiri tidak pernah tahalul, karena beliau

membawa he'*ran kurban.

HR. Al Bukhari dengan redaksi seperti ini lebih dari satu tempat, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, hnu Majah, dan Ahmad.
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Redaksi 'Ofjib',y "dun umnhmi berdasarkan redaksi ini dapat

diambil kesimpulan bahwa beliau adalah orang yang melakukan praktek

qiran.

Maksud redaksi U:;b'62 "dan umnhmd'adalah, dari umrahmu

yang dilakukan bersamaan dengan ibadah haji.

Menurut sebuah pendapat g, bermakna i(lt, y*g maksudnya

adalah, engkau tidak tahalul sebab ummhmu, yakni umrah yang mana

orang-orang melakukan tahalul. Pendapat ini lemah karena dua sisi,

yaitu: (a) keberadaan,la bermakna rtoJl, dan (b) pemyataan Hafshah ,J,

U:;L " dari umrahmu" memastikan adanya penyandaran yang di dalam

menyimpan penetapan umrah beliau yang disandarkan kepada beliau.

Seiangkan umrah yang mana di dalamnya terjadi tahallul tidak pemah

ada kepastian dan tidak pemah terwujud.

Menurut sebuah pedapat, yang dimaksud dengan umrah di shi
adalah haji. Hal ini memandang asal kata tersebut. Yaitu bahwa umrah

artinya ialah berkunjung, sedang berkunjung ditemukan dalam haji.

Maksudnya makna berkunjung ditemukan dalam kata haji. Pendapat ini
juga lemah. Karena kata benda atau'isim jika sudah berubah menjadi

kata istilah yang dipakai oleh umum, maka makna kata atau bahasa

ditinggalkan dalam penggunaannya

qq e t|iJ rl :Ju i,a- i. )tk if, vrr
ir; li rt ,&, t ht ,k yt );r't Wi.Jtr 1'
,L:Qt Js,iv, G ylt',y;ie .'-G & Wu-'d|,$:;;

.7t\,jui.

150 IhkamulAhkam



,S-t Are;i3 ,:uir -^,. 6-- -t,,-.jlr'q i; ,#J:
* l}'&t tJ, '^,i '{-;1 q Jf 'f "; 't,t ;V ht * nt

.i.ci,r{, .'-G & *:r *b ht ** At;?i W.,

233. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain, "Ayat mut'ah dalam

Kitab Allah @ telah diturunkan. Kemudian kami melaksanakannya

bersama Rasulullah #, dan tidak pemah tumn Qur'an yang

melarangnya, dan beliau tidak pemah melarang melakukannya sampai

beliau meninggal dunia. Seseorang berkata apa pun yang dia kehendaki

sesuai dengan pendapat akalnya." Al Bukhari berkata (menurut sebuah

riwayat: dia adalah Umar).

Sedang redaksi hadits milik Imam Muslim, "Ayat mut'ah
diturunkan -maksudnya mut'ah haji- dan Rasulullah $ menyuruh

kami melakukannya, kemudian tidak pemah furun ayat yang

menghapus ayat mut'ah tersebut dan Rasulullah # tidak pemah

melarangnya, sampai beliau meninggal dunia." Kedua riwayat tersebut

memiliki kesamaan arh76.

Penjelasan:

Maksud ayat mut'ahadalah a'.r-$"t 6t'4, ,ttO$iur'',.*3 #
gi4jt "7t4u1ru bagi siapa Sang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di

dalam bulan haji), funjiblah ia menyembelih) korban Snng mudah

didapat." (Qs. AlBaqarah l2l196)

Di dalam hadits tersebut menyimpan isyarat tentang kebolehan

menghapus AI Qur'an dengan As-Sunah. Karena pemyataan Imran bin

Hushain W '^T-'it " dun beliau tidak pernah melarangnya" merupakan

76 HR. Al Bukhari dengan redaksi yang beragam, Muslim, dan Ahmad.
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wujud peniadaan dari nabi terhadap sesuafu yang menuntut

penghapusan hukum boleh, yang ditetapkan melalui Al Qur'an.

Jadi, kalau seandainya pengahpusan hukum model ini tidak

mungkin terjadi, maka tidak perlu lagi ada pemyataan W'^:i-it "aun

beliau tidak pemah melamngnya"

Yang dimaksud dengan peniadaan penghapusan Al Qur'an
adalah, hukum boleh, dan peniadaan dalil As-Sunah melalui pemyataan

larangan adalah: Pembiaran hukum dengan apa adanya dan tetap terus

memberlakukannya. Sebab tidak ada cara menghapus hukum tersebut

kecuali salah safu dari dua perkara tersebut.

Berdasarkan pemyataan tersebut dapat diambil kesimpulan

bahwa ijmak ulama tidak bisa digunakan sebagai alat menghapus

hukum. Sebab, jika seandainya ijmak boleh digunakan menghapus

hukum, maka seseorang pasti mengatakan, larangan itu tidak pernah

disepakati. Karena kesepakatan itu dalam posisi selnacam ini menjadi

faktor penghapusan suatu hukum, sehingga dia perlu meniadakan

kesepakatan tersebut. Sebagaimana peniadaan furunnya'Al Qur'an
dengan kalimat penghapusan hukum, dan peniadaan riwayat As-Sunah

dangan kalimat larangan.

Redaksi iA o g!, ,y;in "seseorang berkata apa pun yang dia

kehendaki sesuai dengan pendapat akalnya?' sebagaimana keterangan

yang telah disampaikan dalam naskah asli dari AI Bukhari bahwa yang

dimaksud dengan seseorang itu ialah Umar rg.

Di dalam pemyataan ini mengandung dalil yang menegaskan

bahwa orang yang melarang hal tersebut adalah Umar. Yaitu mut'ah

haji yang sudah dikenal. Yaitu melakukan ihmm pada bulan-bulan haji,

kemudian melakukan ihram haji pada musim haji tahun itu juga.

Berbeda dengan seorang ulama yang melakukan interpretasi

terhadap hadits tersebut bahwa png dikehendaki adalah mut'ah dengan
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membatalkan haji beralih dengan melakukan amal umrah, atau seorang

ulama yang melakukan interpretasi bahwa mut'ah ifu bermakna

mut'afun nisaa' (nikah mut'ah dengan wanita). Karena safu dari kedua

mut'ah tersebut, Al Qur'an tidak pemah diturunkan dengan

membolehkannya.

Sedang larangan yang disebutkan dalam hadits, menunrt sebuah

pendapat mengenai hal ini bahwa larangan itu berupa larangan tawih.

Diarahkan untuk tujuan yang lebih utama dan paling afdhal. Karena

takut orang-orang meninggalkan sesuatu yang afdhal. Dan memilih

mengikuti lainnya, karena mencari yang meringankan diri mereka.

Bab: Hewan Kurban (Hadyl

f36 ryrt t^[i :Uu ,qr; hr vfl -,,*.G'if -lrt
i -qfr'rl a*rq;zf i *t l:.\, ** )t" )?,

O .zz t n ^ -. . - a ,< c ..y ti ok .;, # i? 6,fr#u 1Gl, .dr dL d.|*
234. Diriwayatkan dari Aisyah ;, dia b;, 

-**u

menganyam banyak kalung her,van kurban milik Rasulullah #.
Kemudian aku menandainya dan beliau mengalunginya -atau aku

mengalunginya- kemudian beliau mengirimkannya ke Baitullah.

Sementara beliau menetap di Madinah, lalu beliau tidak mencegah

dirinya melakukan sesuafu yang halal bagi diriny6."77

HR. Al Bukhari dengan redaksi seperti ini lebih dari satu tempat, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, hnu Majah, dan Ahmad.
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Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan

kesunahan mengirimkan hewan kurban dari kawasan yang sangat jauh

bagi orang yang tidak tumt serta berpergian dengan membawa hewan

kurban tersebut. Selain itu, hadits ini pun mengandung dalil yang

menegaskan kesunahan seseorang mengalungi hewan kurbannya, dan

menandainya sejak dari kawasan dia tinggal.

Berbeda dengan masalah jika seseorang bepergian dengan

membawa hewan kurban, maka hendaknya dia menangguhkan

pemberian tanda her,rran kurban sampai tiba saatnya melakukan ihram.

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan

kesunahan pemberian tanda her,van kurban secam garis besar. Berbeda

dengan pendapat orang yang mengingkarinya. Pemberian tanda ifu

adalah merobek bagian punuk hetwan dengan memanjang dan

mengeluarkan darah darinya.

Ulama fikih berbeda pendapat, apakah penandaan itu terletak di

sebelah kanan atau di sebelah kiri? Kalau orang yang mengingkarinya

mengatakan bahwa penandaan henvan sema@m ini adalah benfuk

penyiksaan terhadap he',,r,ran. Namun beramal sesuai sunah lebih utama.

Di samping itu, hadits ini mengandung dalil yang menegaskan

bahwa seseoftrng yang mengirimkan hewan kurbannya, tidak

diharamkan atas dirinya melakukan berbagai larangan ihram. Di dalam

masalah ini telah diriwayatkan perbedaan pendapat dari para ulama

terdahulu. Perbedaan pendapat ini masyhur dari Ibnu Abbas. Hadits ini

pun mengandung dalil yang menegaskan kesunahan menganyam

kalung.

& n' J?,6:ril:U6,tiji hr €nekG.r -rro
.t11ri:; *i ta}it
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235. Diriwayatkan dari Aisyah g, dia berkata, "Rasulullah ,S

sekali tempo berkurban kambing. "78

Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan tentang

berkurban kambing.

zlC.ot. ,1, , ,, ,

}lp oltt Gt ? dll ,d r".i hr 'ab:ri;) ci f -yr1
a o

0
c

I

:Jtl .?i:. 6t :Jti .raj'rt :Jt;a ,ilu. br*, >*, ,si, *i
c, ' t

:Jtt fi ,il *) ;s ht * 4t'j.U. cr$t, rr-?,i .ralrt

.:a;:-i'ri ,:U-i .rai'rr,yiti ,*Jt, A
236. Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg, bahwa Nabi $ o*"n

menyaksikan seseorang menggiring unta yang digemukkan, lalu beliau

bersabda, " Tunggangilah ia." Dia berkata, "la adalah unta yang

digemukkan." Beliau bersabda, " Tunggangilah ia." L-antas aku

menyaksikan dia menungganginya, sambil berjalan bersama Nabi S."

Dalam sebuah redaksi beliau bersabda unh.rk yang kedua atau

yang ketiga kalinya, " Tunggangilah ia. Celakalah kamu atau celaka

kamu"79

Penjelasan:

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah menunggangi

unta yang digemukan yang dijadikan sebagai kurban menurut berbagai

7a HR. Al Bukhari dengan redaksi yang sama, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan

Ibnu Majah.
79 HR. Al Bukhari dengan redaksi yang sama lebih dari satu tempat, Musliim, Abu

Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad.
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aliran fikih. Diriwayatkan dari sebagian ulama bahwa dia mewajibkan hal

tersebut. Karena redaksi perintah disampaikan bermakna demikian, di

samping ada alasan lain yang ditambahkan ke dalam hal tersebut, yakni

agar berbeda dengan dengan perjalanan hidup kaum jahili!/ah, seperti

menghindari unta yang ditinggalkan, yang jinak, dan yang kuat serta

menjauhingn

Pendapat ini ditentang bahwa Nabi S tdak pernah

menunggangi hevran kurbannya, dan tidak pemah meny.rruh orang-

orang menunggangi hauan-hanran kurbannya.

Sebagian ulama ada yang berpendapat: Boleh menungganginya

secara mutlak tanpa ada disertai keadaan danrat, berpegangan dengan

zhahirtel<s hadits tersebut. Sebagian ulama ada yang berpendapat, tidak

boleh menungganginya kecuali pada saat dibufuhkan, sehingga

seseorang boleh menungganginya tanpa disertai unsur yang

membahayakan (hev,ran kurban tersebut). Pendapat png dikutip terakhir

ini bersumber dari madzhab AsySyafi'i S. Karena telah disampaikan

dalam sebuah hadits " Tunggangilah ia jika kamu membufuhkann5n.",
jadi perintah yang bersifat muflak itu dirahakan terhadap perintah yang

dibatasi dengan persyaratan. Sebagian ulama ada yang menolak

menungganginya kecuali karena keadaan darurat.

Redaksi '&!2"selaikalali kamd' adalah sebuah kata yang

dipergunakan untuk mengungkapkan teguran keras terhadap lawan

bicara. Di dalam kata ini dalam pembahasan ini mengandung dua

pandangan, yaitu:

a. Membedakukan kata ini sesuai dengan maknanya atau

malsud yang terkandung di balik kata tersebut. Pernilik unta

berhak mendapat tegumn dengan kata tersebut karena

penolakan dan penundaannya menjalankan perintah
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Rasulullah $. Sesuai dengan pernyataan periwayat ,*tilt .J

{:,'&tll " untuk kdua abu keb:ga l<alin4n"

b. Kata tersebut dibuat tidak sesuai dengan tujuan yang

dikhendaki aslinya. Pandangan ini termasuk sesuatu yang

kerap terjadi dalam bahasa arab dalam berdialog, yakni

keluar dari tujuan semula kata tersebut dibuat. Sebagaimana

kata yang terungkap dalam saMa Nabi $3t';ti U.S "Kedua

tanganmu barwk berdebtl', 'o:b'tt1 ,*.f, '*l " Dia sunggwh

bahagia, demi agahn5a, l<alau dia bqkaa iuiul', dan seperti

dalam ungkapan bahasa arab'&lt"celal<alah drb" dan kata-

kata lain ynng seienis.

Sedang ulama lnng menolak menunggangi r.rnta yang

digemukan tanpa disertai kebufuhan, menangguhkan penjelasan ini

hingga munculnya kebutuhan menunggangi trnta tersebut dalam kondisi

tertenfu.

J;t G';l :Ju ,!&\, ,*,t /)b "J 
i ,*'* -Yrv

6r'6:"A 'of, ,f:i. e i;f bl *t ,:)b hr J:" "i,r

'u #';x :JG: .t';, W ,t:rtr'J*l y tfl ,aj*ft serv,
.13*

237. Diriwayratkan dari Ali btot Abi Thalib r$, dia berkata,

"Rasulullah $ menyrnrhku agar menangani penyernbelihan unta-unta

beliau, menyedekahkan daging, kulit dan kepalanya, dan (menytrruhku)

agar tidak memberikan sebagian dari hal tersebut kepada jagal atau
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fukang potong hewan. Beliau bersabda, 'Kami akan memberinya dai
sebagian harta milik kaml."8o

Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan tentang

kebolehan merrakilkan dalam mengurus her,rlan kurban dan

penyembelihannya, dan menyed

Redal$i 6.O:J;51lstj "rgu, aku menydekahkan dagingn5n"

menegaskan tentang menyedekahkan sexnua dagingnya. Tidak ragu lagi

bahwa perbuatan ifulah yang afdhal secara muflak, dan wajib

menyedekahkan semuanya dalam sebagian herr.ran yang disembelih

sebagai damataudenda.

Selain itu, hadits ini mengandung dalil yang maregaskan bahwa

kulit he'uran kurban diperlakukan sama seperti dagrng dalam segi

menyedekahkannya. Karena kulit termasuk dalam katagori sesuafu yang

bisa diarnbil manfaatnya, sehingga hukumnya sama seperti daging.

Redaksi * W jr:fnr ,)aZf 1 bl " dan (menwruhku) agar tidak

membqil<an sebagian dari hat tersebut kepada jagal atau tukang potong

hewan." Secam zhahir, pemyataan ini menegaskan tentang peniadaan

pemberian sebagian dari herruan kurban secara mutlak dengan tujuan

apa pun. Tidak ragu lagi dalam hal pelarangan mernberikan sebagian

80 HR. Al Bukhari dengan redaksi yang sama lebih dari satu tempat, Imam Musliim,
Abu Daud, hnu Majah, dan Ahmad.
Di dalam riwayrat Al Bukhari disebutkan, "Sesungguhnya unta milik nabi yang
dibuat kurban berjumlah seratus ekor." Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim
disebutkan, "Kemudian Nabi $ bertolak pergi menuju tempat penyembelihan

haran kurban. lalu beliau menyembelih sebanyak tiga puluh tiga ekor unta.
Kemudian beliau menyerahkan kepada Ali, lalu dia menyembelih hewan yang
tersisa, dan dia membaurkannya ke dalam ha,van kurban beliau. Kemudian beliau
menyunfi mengambil sepotong daging dari taptiap unta itu lalu meletakkannya
ke dalam parl'cl./ kendil, lalu dimasak. Kemudian mereka berdua memakan
dagingnyra dan meneguk kuahn1n."
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dari heraran kurban jika yang diberikan itu diposisikan sebagai upah

penyembelihan her,van kurban, karena pemberian ifu merupakan benfuk

hrkar-menukar jasa penyembelihan dengan sebagian her,rnn ku6an.
Tukar-menukar dalam masalah upah sama seperti jual beli.

Sedangkan kalau upah yang diberikan itu melampaui daging

yang diberikan, dan da$ng tersebut melebihi upah yang mesti diterima,

maka menurut qias hukumnya boleh memberikan daging tersebut.

Akan tetapi Nabi $ bersabda ti*'A # ';ii "Kami akan

memberinya dari sebagian harta milik kami." Di sini beliau melarang

memberikan sebagian dari hev'.ran kurban kepada fukang jagal secara

mutlak, dan tidak membatasi larangan tersebut dengan persyaratan

sebagai upah. Sesuafu yang dikhawatirkan dalam masalah ini adalah

timbulnya sikap toleran dalam masalah upah karena h.rkang jagal dengan

mudah akan mengambil daging kurban tersebut, sehingga pengambilan

her,rran kurban ifu dalam kenyataannya akan bermuara pada masalah

fukar-menukar. Jadi, ulama yang menolak segala perarttaraan (adz-

dzan'i) ini mengkhawatirkan timbulnya sikap senracam ini.

i,y,, e J'#G.t *rl:Ju,.# ;.$_: * -yr^
;vht Jb #J'-t il$ (e6.r :Jui .srt ,:^i:i. Ld

'*t
238. Diriwa5ntkan dari Zyrad bin Jubair, dia berkata, "Aku

pemah menyaksikan Ibnu Umar mendatangi seseoftrng, yang sedang

menderumkan untanya, lalu dia menyembelit ya. Kemudian Ibnu Umar

berkata,'Kirimkanlah dagingnya karena melaksanakan serta mengikuti

ketetapan sunah Muhammad S'."81

81 HR. Al Bukhad dengan redaksi s€rnacam lni, Muslim dan Ahmad.
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Penjelasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan tentang

kesunahan menyembelih unta dalam kondisi berdiri. Firman Allah &
telah mengindikasikan ketentuan penyembelihan semacam ini, yaifu:

W.fi *i $$ Utp Viv lJt n:,t rlf\a " Maka sebuttah otehmu nama

Allah ketika kanu rnenyembelihnja dalam kadaan berdiri (dan Telah

teikat). Kernudian apabila telah roboh (mati)." (Qs. Al Haajil22):36]'

Redaksi qF *:t $$ "kenudian apabila telah roboh (mati)'

maksudnya adalah, apabila unta telah roboh. Redaksi ini mernberikan

penjelasan bahwa posisi unta dalam keadaan berdiri.

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan tentang

kesunahan bahwa unta saat disembelih dalam kondisi terikat. Telah

disampaikan dalam hadits shahih keterangan yang menegaskan tentang

kondisi unta dalam keadaan terikat kaki kirinyasz. Sebagian ulama

menyamakan antara penyembelihan unta dalam keadaan mendekam

dan berdiri.

Diriwayatkan dari sebagian 1ilama, bahwa dia berkata: Unta

disembelih dalam keadaan mendekam. Namun, mengikuti sr-rnah lebih

utama.

Bab: Mandi Orang Ihram

a2 Abu Daud merir,uayatkan hadits ini dari hadits Jabir dengan redaksi,
"Sesungguhnyra Nabi S dan para sahabahya menyembelih unta dalam kondisi
terikat kaki kirit!., serta berdiri di atas kaki-kakinya 57ang lain. "
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.ttl ,*rjlf I ,ur& ;t'rill Jtii :y):t J:

239. Diriwayatkan O* 
^*"* 

bin Hunain, "Jounggrhryu

Abdullah bin Abbas dan AI Miswar bin Makh,ramah tampak berselisih

pendapat di Al Abwa'. Ibnu Abbas berkata: Orang itram boleh

membasuh rambutnya. Sedang Al Miswar berkata: Dia tidak boleh

membasuh rambutrya. Abdullah bin Hunain berkata: Ibnu Abbas

mengirimku unfuk menernui Abu Ayub Al Anshari rg. Tiba-tiba aku

menjumpainya sedang mandi di balik antara dua tiang, dia ditutupi

dengan sehelai kain. Kemudian aku mengucapkan salam kepadanya.

lalu dia bertan5n, "Siapakah ini?" Aku lantas menjawab, "Aku adalah

Abdullah bin Hunain, Ibnu Abbas mengirimku untuk menemuimu, dia

hendak bertanya kepadamu, bagaimana cara Rasululluh g membasuh

rambutnya, padahal beliau adalah orang yang sedang ihram?" Kemudian

Abu Ayub menaruh tangannya di atas sehelai kain tersebut, lalu dia
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menurunkan kain tersebut, sampai kepalanya tampak terlihat olehku.

Kemudian dia berkata kepada seseorang yang menuangkan air kepada

dirinya, "Tuangkanlah, lalu dia menuangkan ke rambutnya. Kemudian

dia menggerakan rambutrya dengan maju dan mundur dengan kedua

tangannya." Setelah itu dia berkata, "Demikianlah aku menyaksikan

beliau mandi."

Dalam sebuah riwayat, "[alu Al Miswar berkata kepada Ibnu

Abbas, 'Aku tidak akan berdebat denganmu selamanya'."83

Penjelasan:

Kata uJit "Dua tiand' maksudnya adalah, kedua tiang

penyangga yang di tengah-tengahnya terpasang sepotong kayu yang

menjadi tempat diganfungnya kerekan sumur.

Kata rr3ilt dibaca dengan harakat fathah pada huruf ba' dan

membaca panjang pada huruf wawu, yang artinya adalah sebuah tempat

tertentu di antara Makkah dan Madinah.

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan tentang

dibolehkannya berdiskusi dalam berbagai masalah ijtihad dan perbedaan

pendapat mengenai hal tersebut jika menurut pam ulama yang berselisih

pendapat itu bahwa di dalam masalah itu diduga kuat menyimpan

hukum lain.

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menqaskan

kerrrenangan untuk sepakat dengan seseomng yang mana dia menduga

bahwa dia memiliki pengetahuan tentang persoalan yang diperselisihkan

tersebut.

HR. Al Bukhari dengan redaksi semacam ini, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan
hnu Maftfi.
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Selain itu, hadits ini mengandung dalil tentang penerimaan

informasi hadits yang diriwayatkan oleh satu orang, dan beramal

berdasarkan hadits semacam ini boleh dan umum terjadi di kalangan

sahabat. Karena Ibnu Abbas mengutus Abdullah bin Hunain agar dia

mencari tahu untuk dirinya tentang pengetahuan mengenai masalah

tersebut. Di antara sesuatu yang tidak bisa disangkal adalah' Penerimaan

hadits Abdullah bin Hunain dari Abu Ayub mengenai masalah di mana

dia diufus untuk mengetahuinya.

Kata #it " dua tiand' pengarang telah menjelaskan

maksudnya.

Di samping itu, hadits ini mengandung dalil yang menegaskan

tentang membuat tutup pada wakfu mandi. Hadits ini pun mengandung

dalil tentang kera,renangan meminta banfuan orang lain dalam persoalan

bersuci. Hal ini berdasarkan pemyataan Abi AWb '..Jpt " fuangkanlah"

Tentang permasalahan meminta bantuan orang lain ini banyak hadits

shahih telah disampaikan. Tentang meninggalkan meminta bantuan ini

telah disampaikan pula hadits yang tidak sebanding dengan hadits-hadits

tersebut dalam tingkat ke shahibawrya.

Hadits ini mengandung dalil yang menegaskan kewenangan

mengucapkan salam kepada orang yang sedang bersuci pada saat dia

sedang bersuci. Berbeda dengan mengucapkan salam kepada orang

yang sedang buang hadas.

Di dalam hadits ini juga mengandung dalil yang menegaskan

karrenangan berbicara di tengah-tengah bersuci. D dalam hadits ini

mengandung dalil yang menegaskan kwuenangan mengerakgerakan

tangan di atas kepala pada saat orang ihmm mandi, jika tindakannya itu

tidak sampai mencerabut rambut.

Redal$i #?*t.31, il' i:i:) ttg Uir ,tiU-,,.,,V'i.t uil .,.t;ff
tif S: '',,ll: 4$,i "fin, Abbas mengirimku ,"* menemuimu,
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dia hendak bertanya kepadamu: Bagaimana cara Rasulullah #
membasuh rambuhrya, padahal beliau adalah orang yang sedang

ihram?" mengindikasikan bahwa Ibnu Abbas sebenamya mempunyai

pengetahuan tentang hukum asal mandi orang yang ihram. Karena

pertanyaan tentang tatacara suafu perkara, hanya bisa terjadi setelah

mengetahui ketentuan pokok perkara tersebut.

Di dalam redaksi ini mengandung dalil yang menegaskan bahwa

menurut hnu Abbas membasuh badan ditetapkan boleh, sebab dia tidak

mempertanyakan masalah ini, akan tetapi yang dia pertangrakan adalah

tentang tatacara membasuh kepala. Ada kernungkinan persoalan ifulah

]lang dipertanyakan, karena persoalan ini menrpakan posisi yang

menyulitkan dalam masalah ini. sebab rambut di atas kepala, dan

menggerakan tangan di kepala menyimpan kekhawatiran tercerabutrya

rambut dari kepala.

Selain itu, hadits ini mengandung dan yang menegaskan

kau,rerrangan mandi bagi orang yang ihram, dan hukum ini telah telah

menjadi konsensus ulama jika dia orang yang junub atau hadas besar,

atau seorang perempuan mengeluarkan damh haid, lalu dia suci. Secara

garis besar mandi wajib boleh dilakukan bagi orang yang ihram.

Sedangkan kalau fujuannya hanya untuk menyegarkan badan

tanpa ada faktor yang malajibkan mandi, para ulama berbeda pendapat

dalam masalah ini. fuySyafi'i membolehkannya. Para pengikutrya

menambahkan, mereka mengatakan bahwa orang yang ihram boleh

membasahi rambutrya dengan pohon bidara, mingnk kasfuri dan caimn

yang senada dengannya, dan tidak harus membayar fidyah.

., Imarn Malik dan Abu Hanifah mengatakan bahwa dia wajib

membayar fidyah. Maksudku pada waktu dia membasahi rambutnya

dengan minyak kasturi dan sejenisnya. Kalau hadits ini dijadikan sebagai

landasan hukum tentang persoalan yang masih diperselisihkan tersebut,

maka tidak cukup kuat. Karena muatan yang dijelaskan dalam hadits
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tersebut adalah menceritakan suafu keadaan tertenfu, bukan redaksi

yang bersifat umum.

Cerita tentang keadaan tertentu memuat kemungkinan

diperselisihkan. Dan ada kemungkinan tidak diperselisihkan. Dengan

adanya kemungkinan ini cerita tentang keadaan tertentu tidak bisa

dijadikan sebagai dalil atau landasan hukum.

Bab: Pembatalan Haji Beralih Dengan Menunaikan Umrah

4t pf iv ,tQ-\t **; l' + / /:e 
'* -tt,

.* tsu r+, Yl e';) &t,'i.e;,lt &t # \tt 't*
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\t -+Ut;A,*.,{.\t *Ut y)"t^la.';bl ,ib
y uk t)'Ui i,;p i:p Gja',sf :'i.rLJol *,r rl,
* sp- 5*l fti ,* A.'ayZ $* .is4t ^,, ort ;1
t1 ufl 'n 'Ji:-,r i ,Jd *i $L i,r J:" dr u;
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240. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah 65, dia berkata: Nabi

6$ dan para sahabatnya memulai ihram haji. Tidak ada seomng pun di

antara mereka yang mernbawa hewan kurban kecuali, Nabi $ dan

Thalhah. Ali & baru tiba dari Yaman, lantas dia berkata, "Aku hendak

memulai ihram sesuai dengan ihram yang mana Nabi $ telah memulai.

Kemudian Nabi $ menyuruh para sahabatnya, agar menetapkannya

sebagai umrah, lalu mereka thawaf, kemudian memotong rambut, dan

tahalul, kecuali orang yrang membawa hetu.ran kurban. lalu mereka

berkata, 'Kami bertolak ke Mina, sementara salah seorang lelaki di

antara kami tetap menjelajah (menunaikan haji)'. lalu percakapan itu

sampai kepada Nabi $. Kemudian beliau bersabda, 'Kalau sandainya

aku bisa menghadapi urusanku gnng akan terjadi belakangan, maka aku

tidak akan berkurban, dan kalau sandainya aku tidak membawa hewan

kurban, mal<a aku telah melakukan tahalul'. Aisyah kemudian

mengeluarkan darah haidh, lalu dia melakukan seluruh manasik haji,

kecuali dia tidak boleh melakukan thawaf di Baitullah. Ketika dia telah

suci dan melakukan thawaf di Baifullah, dia berkata, 'Wahai utusan

Allah, mereka bertolak menunaikan haji dan umrah, sedang aku hanya

menunaikan haji?' Kemudian beliau Abdr.urahman bin Abu

Bakar agar pergi menemaninyn ke Tan'im, lalu dia melakukan ummh

setelah selesai haji. "e+

Penjelasan:

Redat$i 'Pj # tn' ,rf, ,J' ;"f "Nabi $ memulai ihram." .4/

Ihlal lmem;uai ihram) makna urut rru adatah mengeraskan suam.

Kernudian dipergunakan dalam talbiyah dengan penggunaan yang

umum, dan digunakan unfuk mengungkapkan istilah ihram.

u HR. Al Bukhari, Muslim dan Abu Daud.
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Redaksi fo1j! .ou.u leteral menunjukkan tentang praktek hali

ifrad (menye-ndirikan), yaifu riwayat Jabir.

Redaksi t*1 P:, * }n' ,}2 4t'p A'6'& *-i e ,;t
"tidak ada seorang pun di antara mereka yang membawa hewan kurban

kecuali, Nabi $ dan Thalhah." Seperti pendahuluan atas perintah yang

harus mereka kerjakan, yakni membatalkan haji beralih dengan

menr.rnaikan umrah, jika tidak menemukan hetr,ran kurban.

Redaksi *t * io' .p '4t ,r'#t 6, tjiif "uLu hendak

memulai ihram sesuai dengan ihmm yang mana Nabi $ telah memulai"

menurut sebuah pendapat, di dalam redaksi ini mengandung dalil yang

menegaskan keu,renangan mengganfungkan suafu ihram dengan ihram

orang lain, dan sahnya ihram yang digantungkan dengan mengikuti

ihram yang dilakukan orang lain.

Di antam sekelompok ulama ada yang mengarahkan pemyataan

ini ke berbagai benfuk yang lain, di mana dia membolehkan

pengganfungan suatu perbuatan. Sedang yang lain menolaknya. Orang

yang menolak hal tersebut berpendapat bahwa haji itu dibatasi oleh

berbagai ketentuan hukum yang tidak diternukan di luar haji. Dan dia

memposisikan ruang lingkup ketemngan nash tersebut sebagian dari

ketentuan hukum tersebut.

Redaksi ij,i thriisri- 'ot ,ri.ebt P, # t r 
"b 4, ;A

"kemudian Nabi $ menyuruh para sahababrya, agar menetapkannya

sebagai umrah," di dalam redaksi ini menyimpan arti umum. Namun,

perintah tersebut hanya berlaku bagi para sahabat yang tidak membawa .

ho;uan kurban. Ketenfuan tersebut telah dalam hadits yang lain.

Pembatalan haji beralih dengan menunaikan umrah hukumnya

boleh berdasarkan hadits ini. Menurut sebuah pendapat, motif yang

meletarbelakangi perintah ini adalah memufus ajaran masyarakat

jahiliyah yang dalam keryakinann5n menyatakan bahwa menunaikan
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umrah pada bulan-bulan haji termasuk di antara perbuatan yang paling

menyimpang dari sekian banyak penyimpangan.

Para ulama berbeda pendapat mengenai keberlakuan praktek ini

setelah peristiwa ini terjadi, apakah pembatalan haji beralih dengan

menunaikan umrah itu dibolehkan, sebagaimana terungkap dalam

peristiwa ini atau tdak?

Kalangan leteralis (ZhahinWh) memilih membolehkannya.

Sedang mayoritas ahli fikih yang masyhur memilih menolaknyaSs, dan

menurut sebuah pendapat bahwa keberlakuan praktek ini berlaku

khusus bagi para sahabat.

Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Abi Dzarr rg, dan dari Al

Harits bin Bilal dari ayahnya, juga menyatakan hal yang sarrrr, maksud

saya praktek ini bersifat khtrsus.

Redaksi tt:hA p tjj;t "lalu mereka thawaf, kernudian

mernotong rambut", redaksi ,j,j4 kernungkinan mernuat dr-ra

,1nifu:

a. Yang dimaksud dengan thawaf di sini adahh thawaf di

Baifullah berdasarkan arti thawaf png masyhur. Di dalam pernyataan

ini terjadi pembuangan, malrsudn5ra adalah ffi2 tll;- "mereka

melakukan thawaf (di Baitullah) dan sa'i (antam bukit Shafa dan

Marwah)" Karena di dalam menunaikan umrah harus melakukan sa'i.

selain itu, mernuat juga kenlrngkinan kata thawaf dipergunakan bagi

8s Slraikhul Islam hnu Taimiyah dalam kitab Manasik-nya, dan muridnya hnu Al
Qayrm dalam kitab Zadul Mb4 telah menyampaikan ula.an lebih dari dua puluh
dalil yang menyratakan bahvua pembatalan tersebut adalah sunah yang permanen
dan berlaku unfuk seterusnya dan untuk selama-lamanya, sebagaimana yang
ditegaskan secam konkrit dalam hadits tersebut. Dan orang yang datang ke
Makkah dalam kondisi ihram lnji boleh menrbatalkannya bemlih dengan
menunailon umrah.
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thawaf di Baitullah dan juga sa'i. Karena sa'i juga disebut dangan istilah

thawaf. Allah & berfirman:

)r Jfri i aqt'€: #";tt/y3 cr'6!t\i3\ il *
qd#-6+&'&

"Sesungguhnya Shafa dan Marum adalah sebagian dari syiar

Allah. Maka yang beibadah haji ke Baitullah atau ber-

'umrah, Maka tidak ada dosa baginSa mengerjakan sa'i antam

..." (Qs. Al Baqarah [2]: 158).

Redaksi p- s*l ;ti e jl'P:tj6i "kami bertolak ke

Mina, sementara salah seorang lelaki di antara kami tetap menjelajah

(menunaikan hajr)." Di dalam redaksi ini mengandung dalil yang

menegaskan penggunaan kalimat hiperbola. Karena mereka ketika

keluar dari umrah dan melakukan hubungan badan dengan istri-iski

mereka, maka ihram haji mereka sangat sebentar dibanding masa

hubungan badan dan mengeluarkan sperma.

Jadi, kalimat hiperbola ini bisa digunakan untuk mengungkapkan

masa yang relatif singkat misalnya hanya dengan mengatakan V,;;l fit
'&- "r" .ntam salah seorang lelaki di antara kami tetap menjelajah

(menunaikan haji)." Seolah-olah pemyataan ini memberi isyarat

ungkapan yang terkandung di balik haji. Yaitu rambut kusut dan tidak

bersenang-senang.

Jika masa ihram itu berjalan cukup lama, maka fujuan ini dapat

terwujud. Sedang jika masa ihram itu berjalan relatif sebentar, maka

tujuan ini menjadi lemah atau sama sekali tidak terwujud. Seolah-olah

mereka mengingkari atau menolak kehilangan atau melemahnya tujuan
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ini, karena masa ihram mereka berdekatan dengan masa tahalul

mereka.

Redaksi tfiif 6'cijlfur 6 oit ;r2t$t "i "sandairyn aku

bisa menghadapi uruanku gng akan teiadi bdal<angan, mal<a aku

tidak akan berkurbarl'menyimpan dua persoalan, 5nifu:

Perbma, kou,renangan mernpergunakan kata i &ata

pengandaian) dalam sebagian situasi, sekalipun ada keterangan hadits

berkenaan dengan redalcsi ini yang menunfut kebalikan hal tersebut.

Yaitu sabda Nabi g, otiiftJr F'g jb$ "So*ggrrhnt huruf lau

membuka amal perbuabn syebn."

Menurut sebuah pendapat mengenai penggabungan kedua

hadits ini adalah bahwa kernakruhannya terletak kefika

mempergunakannya dalam mengungkapkan kesenangan atas berbagai

persoalan duniawi. Adakalanya berupa harapan meraih sesuatu, seperti

pemyataan, "Kalau seandainya aku mengerjakan ini, maka aku pasti

berhasil meraih ini", atau mengahindar dari kenyataan seperti perkataan

seseorang, "Kalau seandainya begini, maka aku pasti tidak tertimpa ini

dan itu. Karena di balik pemyataap ini tersimpan iluskasi tentang

ketiadaan rasa tawakkal atau berserah diri dalam mengaitkan segala

perbuatan terhadap Qadha dan Qadar. Sedangkan jika dipergunakan

untuk mengungkapkan harapan dalam berbagai ibadah - sebagaimana

tenurgkap dalam hadits ini - maka tidak ada kemakruhan sama sekali.

Inilah sesuafu atau perkara yang lebih mendekati benar dari penggunaan

kata " lad'tersebut.

Kdua, berdasarkan saMa Nabi ini dapat disimpulkan bahwa

praktek haji tamattu' lebih afdhal. Kesimpulan dalil tersebut adalah

bahwa Nabi $ berharap dengan melakukan suatu perbuatan tersebut,

beliau adalah orang yang melakukan tamattu', kalau ifu bisa terjadi.

Sekalipun beliau berharap yang afdhal adalah sesuafu yang berhasil
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beliau lakukan. Pendapat ini bisa ditanggapi bahwa suatu perkara

kadang 
'dinilai 

afdhal dengan memandang esensinya dibandingkan

dengan sesuatu yang lain, dan memandang esensi sesuatu yang lain

tersebut. Kemudian sesuafu yang diungguli keutamaannya dalam bentuk

yang khusus diikuti oleh sesuafu ytrng menuntut pengunggulannya.

Sesuafu yang kadang demikian itu tidak menegaskan

keutamaannya ditinjau dari segi esensinya. Di dalam kasus ini yang

terjadi adalah demikian, karena kesenangan atas berbagai urusan

duniawi ini menyertai keinginan meny-rfujuinya para sahabat dalam

membatalkan haji beralih dengan menunaikan umrah, ketika haltersebut

menjadi beban berat bagi mereka. Dan inilah persoalan yang melebihi

tamattu'yang mumi.

Tamattu' disertai kelebihan ini kadang lebih afdhal. Namun,

tamattu' yang mumi itu tidak otamatis lebih afdhal hanya dengan

memandang kelebihan tersebut.

Redaksi tiitl' 'rsl;d, ,f 't:l l:lli "dan kalau seandain5n aku

tidak membawa heqmn kurban, maka aku telah melakukan tahalul'

diterangkan oleh firman Allah & 'cry,*; 'gA, & & &::ij iE; li
"dan jangan kanu mencukur kepalamu, sebelum kurban sampai di
tempat penyembelihannga..." (Qs. Al Baqarah l2l796)

Pembatalan haji beralih dengan menunaikan umrah, menunfut

pelaksanaan tahalul dengan cara mencukur mmbut kepala ketika selesai

umrah. Kalau seseorcrng melakukan tahalul dengan cara mencukur

rambut kepala ketka selesai umrah, maka pencukuran rambut terjadi

sebelum her,van korban sampai di tempat penyembelihannya.

Memegangi qiyas (analogi) terkadang diambil dari nash ayat ini
karena nash ayat tersebut menunfut penyamarataan pemotongan

mmbut dengan mencukur mmbut dalam segi lamngan melakukannya

sebelum hev.ran korban sampai di tempat penyembelihannya, padahal
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nash ayat tersebut tidak pemah menyampaikan kecuali berkenaan

dengan mencukur rambut (al halqi.

Kalau pemotongan rambut itu hukumnya wajib berdasarkan

nash ayat tersebut, maka pembatalan haji beralih dengan menunaikan

umrah tidak dapat dicegah karena adanya motif ini, jadi dalam kondisi

semacam ini tahalul bisa terjadi dengan memotong rambut. Sedangkan

nash ayat tersebut tetap diberlakukan dalam larangan mencukur rambut

sebelum he',rran korban sampai di tempat penyembelihannya.

Jadi, ketika nash ayat tersebut menetapkan hukum dengan

melamng tahalul dari umrah, dan membuat landasan dengan motif ini,

maka nash ayat tersebut menegaskan bahwa pemotongan rambut

diberlakukan sama seperti mencukur rambut dalam segi tercegahnya

perbuatan tersebut sebelum heuran kortan sampai di tempat

penyembelihannya. Padahal nash ayat tersebut redaksinya tidak pemah

menegaskan hal tersebut, akan tetapi pernotongan mmbut (at-taqshil int
disamakan dengan makna (al halqi yang ada dalam a5nt tersebut.

Redaksi 't1O'*ei ,,Aisyah m.engeluarkan darah haidh, ..."

-"n"gurkun tentang larangan thawaf bagi wanita haidh, baik karena

thawaf ifu sendiri, maupun karena thawaf mesti memasuki masjid.

Selain ifu, ini juga menegaskan tentang kebolehannya wanita yang haidh

mengerjakan semua perbuatan haji kecuali thawaf tersebut serta

mengindikasikan bahwa suci bukanlah persyaratan dalam melakukan

berbagai amal haji lainnya.

Redaksi ;$ur",iW il +{ fi "kurruli dia tidak boleh melakukan

thawaf di Baifullah." Di dalam pemyataan ini terjadi pembuangan,

perkimannya adalah C li "dan tidak melakukan sa'i" Pembuangan

kalimat tersebut ditegaskan oleh riwayat lain yang shahih, di mana di

dalamnya disebutkan 'c,;rj|iV ofi'ol U. gf "Sou.,gguhnya dia

telah suci, melakukan thawaf dan sa'i." Dari keterangan ini dapat
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diambil kesimpulan bahwa sa'i tidak sah atau batal kecuali setelah

melakukan thawaf yang sah.

Karena kalau sa'i itu sah sebelum thawaf, maka ketika terjadi

penundaan thawaf di Baitullah tidak harus menunda sa'i, sebab dia telah

mengerjakan seluruh manasik haJi kecuali thawaf di Baitullah. Jadi, kalau

tidak disyaratkan mendahulukan thawaf atas sa'i, maka dia pasti sudah

mengerjakan di dalam masalah sa'i sebagaimana dia melakukannya di

dalam masalah selain sa'i. Ketenfuan ini telah disepakati antara para

pengikut Asy-Syafi'i dan Imam Malik. Para pengikut madzhab Malik

menambahkan pendapat yang lain bahwa sa'i hams dilakukan setelah

melakukan thawaf wajib. Sa'i hukumnya sah setelah melakukan thawaf
qudum - berdasarkan pendapat ini - karena orang yang mengemukakan

pendapat ini meyakini thawaf qudum hukumnya wajib.

Redaksi ,;ei '&. othl:;- "mereka bertolak menunaikan haji

dan umrah" maksudnya adalah, umrah yang mana mereka merusak haji

dengan bertujuan menunaikan umrah, dan haji yang mereka mulai

lal$anakan sejak dari Makkah.

Redaksi t'{, ilUl:" sedang aku hanya menunaikan haii?"

mengindikasikan bahwa Aisyah tidak pemah melaksanakan umrah, dan

dia tidak pemah melakukan tahalul dengan membatalkan haji pertama

unfuk fujuan menunaikan umrah. Inilah keterangan yang zhahir. Kecuali

ketika para ahli fikih memperhatikan berbagai riwayat lain yang

menetapkan bahwa Aisyah telah menunaikan umrah. Karena Nabi $
menyluruhnya meninggalkan ummhnya, mengurai dan menyisir

rambutrya, serta memulai ihram haji ketika dia haidh, karena dilarang

tahalul dari umrah sebab adanya hadih dan mendesaknya waktu
pelaksanaan haji.

Para ahli fikih mengarahkan perintah beliau terhadap Aisyah

unhrk meninggalkan umrahnya itu dengan tidak meneruskan melakukan

berbagai amalumrah, bukan meninggalkannya begifu saja dengan keluar
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dari umrah. Aisyah memulai ihmm haii dengan tetap melaksanakan

umrah, sehingga dia adalah orcng yang melakukan praktek haji qiran.

Penjelasan tersebut mernberikan kepastian bahwa Aisyah benar-benar

telah melaksanakan ummh.

Namun, kefika teriadi dernikian redaksi {;ett'*)'ir.htti-, '*tt
9'g!.1"mereka bertolak menunaikan haji dan umrah, sedang aku hanya

menunaikan haji?" menjadi sulit dipahami, karena Aisyah juga telah

melaksanakan haji dan umrah, ketika telah ditetapkan bahwa dia telah

menjadi orang yang melakukan praktek haji qiran. Sehingga para ahli

fikih perlu melakukan interpretasi terhadap redaksi tersebut.

Kemudian mereka melakukan interpretasi bahwa pemyataan

Aisyah ,pt '€1") o.hii;-, t'@, i*l "mereka bertolak menunaikan

haji dan umrah, sedang aku hanya menunaikan haji?" maksudnya

adalah ,* * )rt'e.oth;r:;-"mereka bertolak menunaikan haji yang

terpisah dari umrah" i:;b ,y * f 'ertlli'li"sedang aku bertolak

menunaikan haji tanpa terpisah dari umrah". Kemudian Rasulullah $
menyuruhnya menyelesaikan ummh, agar keinginannya melalrsanakan

ummh yang terpisah dari haji dan haji yang terpisah dari ummh itu

tercapai oleh dirin5n. Sekalipun interpretasi ini bertentangan kalau

dikaitkan dengan hadits ini, akan tetapi penggabungan antara berbagai

riwayat mendorong mereka melakukan interpretasi semacam ini.

Redaksi ;f ,IJ n ;,rlt '# 'yltt 'Jul, beliau menyuruh

Abdurrahman bin Abu Bakar, ..." menegaskan tentang kar,renangan

berkhalawat dengan mahram, tidak ada perbedaan pendapat dalam

masalah ini.

Redaksi Pt J\ W eH- bi "ugu, pergi menemaninya ke

Tan'im" menegaskan bahwa seseorang yang hendak melakukan ihram

umrah dari Makkah, fidak dibolehkan melakukan ihram umrah dari
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kawasan Makkah, akan tetapi dia harus pergi ke tanah Halal. Karena

Tan'im adalah kawasan tanah Halal yang paling dekat. Ketentuan ini

dilandasi dengan tujuan atau niat menggabungkan antara tanah Halal

dan Haram dalam umrah, sebagaimana terjadi dalam pelaksanaan

ibadah haji. Karena di dalam ibadah haji ada penggabungan antara

tanah Halaldan Haram. Karena Arafah termasuk rukun haji, dan fuafah

termasuk kawasan tanah Halal.

Para ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah kalau misalnya

seseorang berangkat melakukan ihram umrah dari Makkah, dan tidak

pemah keluar menuju tanah Halal: Apakah thawaf dan sa'inya sah serta

berkewajiban membayar dam, ataukah batal? Di dalam madzhab Asy-

Syafi'i ada perbedaan pendapat. Ma&hab Malik menyatakan tidak sah.

Sebagian ahli fikih menetapkan persyaratan keluai menuju

Tan'im itu bersifat final. Tidak cukup keluar menuju kawasan tanah

Halal secara muflak. Sedang ulama yang membuat alasan dengan

keterangan yang telah kami kernukakan, dan memahami arti yang

terkandung di balik hal tersebut -yaitu penggabungan antara tanah

Halal dan Haram-, maka menganggap cukup dengan keluar menuju

kawasan tanah Halal secara mutlak.

,k :t );t e g,lt ,iG ,*?nt ort lrG * -Yt\
ht * it J'y, G;:u ,:du'a5 ,i:rri ;3 *, t ht

.:"lrLL tiltll;i ,*, ,1,

241. Diriwayatkan dari Jabir 45, dia berkata, "Kami datang

bersama Rasulullah #, dun kami mengucapkan, 'I-abbail<a bil haifitil<u

menyambut panggilan-Mu dengan menunaikan haji)', kemudian

Rasulullah $, lantas kami menetapkannya menjadi umrah."&
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Penjelasan:

Hadits Jabir ini menegaskan bahwa mereka (para sahabat)

memulai ihram dengan menunaikan haji. Mereka mengembalikannya

menjadi umrah. Kami telah mengemukakan bahwa aliran leteralis

membolehkannya secara muflak. Pendapat ini juga diceritakan dari

Imam Ahmad.

Redaksi 'dur$|:g cru "kami mengucapkan aku memenuhi

panggilan-Mu dengan menunaikan haji" menegaskan bahwa mereka

memulai ihram haji secara tersendiri. Akan tetapi pemyataan ini

diarahkan terhadap sebagian dari mereka. Hal ini sesuai dengan

keterangan yang disampaikan dalam hadits lain 5rang diriwayatkan dari

selain Jabir, "Sebagian di antara kami memulai ihram haji, dan sebagian

di antara kami memulai ihram umrah."

J;r?rs:Ju,t7iiL?nr olr6&1 1' * f-yr,y
6:;LJ- ol :glT {-.1) e;,*'i.e.>l:, *, t itt ,k lt

.k ,,;lt,j6 tjir ul ,ytJ;",u $w i:p
242. Dirv,tayatkan dari Abdullah bin Abbas s,, dia berkata:

Rasulullah S du" para sahabatrya tiba pada waktu pagi hari keempat.

lalu beliau menyuruh mereka, agar menetapkannya menjadi umrah.

Kemudian mereka berkata, "Wahai utusan Allah, manakah yang halal

(dari semua larangan ihram)?" Beliau menjawab, "seluruhnya halal."87

Al Bukhari meriwalntkan hadib ini dengan redaksi, "Kami datang bersama

Rasulullah & dan kami mengucaptu" U! ',5 il, cr;J" aun hadits ini juga

diriwayratkan dengan redaksi yang sangat panjang, Muslim telah
mempublikasikannya.
HR. Al Bukhari lebih dari satu tempat, Muslim dan An-Nasa'i.
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Penjelasan:

Hadits Ibnu Abbas juga menegaskan tentang pembatalan haji

beralih dengan menunaikan umrah. Di dalam hadits ini ada tambahan

dalil yang menegaskan bahwa tahalul umrah adalah tahalul yang

sempuma kalau dihubungkan dengan semua larangan dalam ihram.

Hal tersebut sesuai dengan sabda Nabi $ kepada para sahabat

ketika mereka bertanya S..J?Jt 
tqt "manakah yang halal?" Beliau

-tt ,
menjawab, 'dg pt "seluruhnya halal". Pertanyaan para sahabat

tersebut seakan-akan mereka menganggap jauh (beliau) menghalalkan

sebagian dari berbagai macam perkara yang halal. Yaitu berhubungan

badan yang membatalkan ihram. I alu mereka menerima jawaban yang

menuntut kepastian tahalul yang mutlak.

Pemyataan yang menegaskan hal ini adalah: Pemyataan mereka

dalam hadits yang lain ;* S16l ';ti ,* jl'Y "Kami bertolak ke

Mina, sementara salah seorang lelaki di antara kami tetap menjelajah

(menunaikan haji)." Pem5ntaan ini menjelaskan tentang indikasi yang

telah kami sebutkan yakni menganggap jauh melakukan tahalul yang

membolehkan berhubungan badan.

6r- *:j '; +llf JL iG ,-i.)t ; i:r:.b;e -vrt
e{,'b ry- *);e \t * yt J?, ok |rY ,-'ig

U;:;"*1si"'At il,sr-:)ti
243. Diriwayatkan dari Unpah bn Az-Zubuir, aiu berkata,

"Usamah bin Zaid pemah ditanSn -sementara aku sedang duduk-
Bagaimana cara Rasulullah & berjalan pada saat bertolak pergi?" Dia

menjawab, "Beliau berjalan dengan langkah lebar-lebar, lalu jika beliau
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menjumpai mang yang longgar (al anaql, maka beliau berjalan melebihi

itu (nasrlsi)."88

Penjelasan:

l<ata'6;A maknanya adalah berjalan dengan langkah lebar-lebar

(inbiath as-sairl. Sedangkan kata f,a3r maknanya jenis berjalan lebih dari

itu.

Hadits Unvah bin Az-Zubair tidak ada hubungannya dengan

pembatalan haji beralih dengan menunaikan umrah. Akan tetapi

pengarang menyisipkannya dalam bab ini.

l\ata'a;rlt dibaca dengan harakat fathahpada huruf ain dan ntn

dan kata loir diba* dengan hamkat fathahpada huruf nun dantasydid

pada huruf shad adalah dua jenis berjalan, sedangkan !3r t"Uif, cepat

dari kedua jenis berjalan tersebut.

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menqlaskan bahwa

ketika dalam kondisi berdesakdesakan: cara berjalan yang digunakan

adalah berjalan lebih santai. Sedang ketika diternukan ruang yang

longgar, maka menggunakan cara berjalan yang lebih cepat. Itulah

model berjalan dengan mengambil jalan tengah. Hal ini sesuai dengan

keterangan yang telah disampaikan dalam hadits yang lain, " Tetaplah

melakukan sesuafu dangan tanang."

jnt J'y, Ll *;a* ht or,'# r;. l' + ';,o -t tt
i6 :tju- rjk ,g;jt *, e G; *') ia ht 

"t"

HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad
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7t ie t ,gr v, C;' :)s r=.:1t'oi ,J:i '.Ai';:ri I ,T;
j+ i ,g- y: 

?t :)v t6\i'u( S3 L';-3';i V ,,:,r;;

.g? rr'g;r :)ts y ?f \') ?"i iA * *;
244. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 6, bahwa Rasulullah

# melakukan wukuf pada haji wada'. lalu para sahabat segera

bertanya kepada beliau. Seseorang yang tidak mengetahui bertanya,

"Aku menggundul rambut sebelum aku menyembelih hewan korban?"

Beliau menjawab, "Sembelihlah hewan korban, tidak ada dola apa

pun." Kemudian datanglah seoftmg lelaki yang lain, lalu dia bertanya,

"Aku menyembelih heunn korban sebelum aku melontar jumrah?"

Beliau menjawab, "Melonbrlah, tidak ada dosa apa pun." Jadi, beliau

tidak pemah ditanya tentang sesuatu yang didahulukan tidak pula yang

diakhirkan pada wakfu ifu, kecuali beliau menjawab, "Keiakanlah, frdak

ada dosa dpa pun."89

Penjelasan:

Kata .131!Jt maknanlra adalah pengetahuan. Berasal dari kata

,/dt yaifu berbagai panca indra. Seakan-akan pengetahuan itu

disandarkan terhadap panca indranya.

89 HR. Al Bukahri, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan
Ahmad.
Periwayat hadib ini adalah Abdullah bin Amru bin Al Ash, bukan Abdullah bin
Umar bin Al Khatlab. Hal ini sebagaimara keterangan yang ada dalam
sebahagian naskah penjelasan hadib ini.
Al Hafizh hnu Hajar (Failzu N Bad, 3/369) berkata, "Dia adalah Abdullah bin
Amru bin Al Ash, sebagaimana dalam frrlur periwayatan yang kedua -yakni
riwayat yang telah dipublikasikan oleh Al Bukhari- berbeda dengan keterangan
yang ada dalam sebahagain naskah Al Umdah. hnu Daqiq Al Id dan pengikuhrya
telah memberi komentar atas perbedadn ffi, bahwa dia adalah Abdullah bin
Umar bin Al t(hathab."
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llata a,il maknanya adalah sesuafu yang ada di bawah leher.

Sedangkan giiJr mat<nanya adalah sesuatu yang ada di tenggorokan.

Berbagai pekerjaan yang dilakukan pada hari Nahar ada empat

macam, yaitu: (1) Melontar jumrah, (2) pemotongan atau penyembelihan

hewan korban, (3) menggundul atau memotong rambut, dan (4) thawaf

ifadhah"

Ini adalah urutan yang diberlakukan dalam melakukan pekerjaan-

pekerjaan tersebut. Dalam hal perintah berurutan ini para ahli fikih tidak

berbeda pendapat, dan membolehkannya dengan cara semacam ini.

Kecuali Ibnu Al Jahm -ulama dari kalangan Malikiyah- berpandangan

bahwa orang yang melakukan haji qiran tidak dibolehkan baginya

menggundul rambut sebelum thawaf ifadhah.

Seakan-akan dia berpandangan bahwa umrah dan hajinya

seseorang 5nng melakukan praktek qiran adalah saling berbaur. Jadi,

umrah tersebut berada di tengah-tengah haji. Sedang di dalam

melaksanakan umrah tidak dibolehkan menggundul rambut sebelum

thawaf ifadhah. Pendapatnya ini didukung oleh sabda Nabi $ tentang

seseorang yang melakukan praktek qiran, "sampai dia keluar dari haji

dan umrah semuanya.", karena keterangan ini menunfut kepastian

bahwa keluar dari haji dan umrah harus dalam waktu yang bersamaan.

Jadi, kalau seseorang menggundul rambut sebelum thawaf

ifadhah, rnaka umrah tersebut sesuai dengan hadits ini. sehingga

menggundul rambut dalam ibadah haji dan umrah terjadi sebelum

melakukan thawaf ifadhah. Di dalam pengambilan dalil pendukung ini

masih menyimpan perdebatan.

Sebagian ulama mutakhir90 menentang pendapat Ibnu Jahm

tersebut dengan mengemukakan berbagai nash hadits dan ijmak ulama

90 Yaitu Abu ZakarlyaYahya An-Nawawi.
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yang mendahului pendapatnya. Seakan-akan yang dikehendakinya

dengan berbagai nash hadits ifu adalah keterangan yang ada pada

dirinya, "Sesungguhnya Nabi $ adalah orang yang melakukan praktek

qiran fii akhiril amn", dan beliau menggundul rambut sebelum thawaf

ifadhah. Pernyataan ini ditetapkan berdasarkan keterangan yang

merupakan hasil menyimpulkan dalil, bukan ketemngan yang bersifat

nash menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama, maksud saya:

keberadaan beliau sebagai orang yang melakukan praktek qiran (ifu
adalah hasil kesimpulan).

Ibnu Al Jahm membangun pendapakrya berdasarkan mazhab

Malik, AsySyafi'i dan seseorang yang berpendapat bahwa Nabi $
melakukan praktek ifmd (sadn-sendiri).

Sedangkan ijmak ulama mengratakan bahwa sulit terwujud

keberadaannya, apabila yang dikehendaki ijmak tersebut adalah ijmak

Naqli Qauli (semua mujtahid mengemukakan pendapat tentang hukum

tertentu). Sedang jika yang dia kehendaki adalah ijmak Sukuti (sebagian

mujtahid mengemukakan pendapat tentang hukum tertenfu, sedang

mujtahid lainnya diam atau tidak mengemukakan pendapat setelah

mengetahui hukum ini): Maka di dalam masalah ini masih menyimpan

perdebatan, dan juga masih terjadi perselisihan pendapat.

Jika telah ditetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan pada hari

Nahar itu berjurnlah ernpat ma@rn, maka ahli fikih berbeda pendapat

tentang masalah kalau seseorang mendahulukan sebagian dari berbagai

perbuatan ini atas sebahagaian yang lain. fuy-Syafi'i lebih memilih

membolehkan mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain. Dan

menetapkan melakukan secara tertib lebih dianjurkan.

Al Hafizh telah menjelaskan secara konkrit mengenai hal tersebut dalam Fathu Al
&rr sesudah dia mengutarakan pernyataan hnu Al Jahm. Di sini telah dikutlp
tentang kajian yang diperlihatkan oleh komentator.
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Imam Malik dan Abu Hanifah menolak mendahulukan

menggundul rambut atas melontar jumrah. Karena ketika ini dilakukan

menggundul rambut ifu merupakan perbuatan menggundul sebelum

terwujudnya dua tahalul. Imam Asy-Syafi'i mempunyai pendapat hukum

yang sempa.

Kedua pendapat hukum fuy-Syafi'i itu dibangun atas dasar

kesimpulan bahwa menggundul rambut adalah ibadah atau pertanda

kebolehannya melakukan suatu larangan. Jadi, kalau kita mengatakan

bahwa ma'rggundul rambut itu adalah ibadah, maka boleh

mendahulukan menggundul rambut atas melontar jumrah, karena

menggundul termasuk sebagian dari faktor yang mengakibatkan adanya

tahalul. Kalau kita mengatakan bahwa menggundul adalah faktor yang

membolehkan melakukan suafu larangan, maka fidak boleh

mendahulukannya atas melontar jumrah, hal ini sesuai dengan

keterangan yang telah kami sebutkan yakni jatuhnya perbuatan

menggundul mmbut sebelum adanya dua tahalul.

Di dalam pijakan yang menjadi landasan hukum ini masih

menyimpan perdebatan. Karena sesuafu yang diposisikan sebagai

ibadah, belum tenfu ia termasuk sebagian dari faktor yang

mengakibatkan tahalul. Imam Malik mengemukakan pandangan bahwa

menggundul rambut adalah ibadah, di samping ifu dia berpendapat

bahwa menggundul rambut tidak boleh mendahului atas melontar

jumrah. Sebab maksud yang dikehendaki dari pemyataan bahwa

menggundul itu diposisikan sebagai ibadah adalah bahwa ia

diperintahkan, serta diberikan pahala atasnya. Karena sesuatu yang

diperintahkan serta diberikan pahala belum tentu menjadi faktor adanya

tahalul.

Sebuah pemyataan pendapat diriwayatkan dari Imam Ahmad

bahwa seseorang kalau mendahulukan sebagian dari perkara ini atas

sebagian yang lain, maka tidak ada kewajiban apa pun atas dirinya, jika
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dia orang yang bodoh. Kalau dia orang yang mempunyai pengetahuan:

Maka di dalam kwvajiban membayar dam (denda) ada dua riwayat.

Pendapat hukum tentang gugumya kewajiban membayar dam

dari orang yang bodoh dan yang lupa, bukan orang yang sengaja

melakukannya, adalah sangat kuat, karena ditinjau dari sudut bahwa

dalil tersebut telah menegaskan tentang kerr,rajiban mengikuti berbagai

perbuatan Rasulullah $ dalam masalah haji, melalui sabda beliau, b:b

}<<"U ,fr "Bnlui*tuh dariku mengenai manasik haji kamu semua".

Hadits-hadits yang memberikan keringanan dalam

mendahulukan sebagian atas sebagian yang lain ini karena munculnya

pertanyaan tentang hal tersebut, selalu disertai dengan perkataan si

penanya "aku tidak mengetahui", sehingga ketentuan hukum tersebut

dibatasi dengan kondisi sernacam ini.

Sedangkan kondisi sengaja tetap harus sesuai dengan ketenfuan

asli yakni kervajiban mengikuti rasul dalam melakukan berbagai amal

haji. Orang yang mengemukakan pendapat hukum kau,rajiban membayar

dam dalam kondisi sengaja dan lupa, ketika mendahulukan menggundul

rambut atas melintar jumrah bahwa dia menafsirkan sabda Nabi $ )
gf d"ng*, arti meniadakan dosa dalam hal mendahulukan amal haji

disertai lupa. Peniadaan dosa ifu belum tentu meniadakan ka,riajiban

mernbayar dam.

Sebagian dari komentator hadits ini mengklaim bahwa sabda

Nabi $i.;r ) secara konkrit menegaskan bahwa tidak ada sesuatu apa

pun atas dirinya, dan png dimaksud dengan pemyataan tersebut adalah

meniadakan dosa dan dam sekaligus. Tentang sesuatu yang diklairrrnya

yakni makna yang konkrit tersebut masih menyimpan perdebatan.

Lawan diskusinya kadang menentangnya dengan mengaitkan terhadap

penggunaan kata dalam se41i urf yang berlaku. Karena redaksi ef 'l
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banyak digunakan dalam meniadakan dosa. Sekalipun ditinjau dari

peletakan pertama dalam segi bahasa menuntut arti peniadaan

kesempitan. Allah & berfirman,gi u otbt e"# Jtr 6 "dan dia

sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suafu

kesempitan.." (Qs. Al Hajj l22l:78)

Seluruh pembahasan ini sangat diperlukan berhubungan dengan

riwayat yang di dalamnya muncul pertanyaan tentang mendahulukan

menggundul rambut atas melontar jumrah. Sedangkan berdasarkan

riwayat yang telah disebutkan oleh pengarang, maka tidak mencakup

orang yang menetapkan kewajiban mernbayar dam dan menafsirkan

peniadaan kesempitan dengan meniadakan dosa. Sehingga menunda

penjelasan tentang kavajiban dam merrjadi sulit dipahami bagi dirinya.

Karena kebutuhan yang mendesak mendorong unhrk menjelaskan

hukum ini, sehingga penjelasan tentang hukum ini tidak perlu ditunda

sampai adanya kebuhrhan mendesak.

Bisa juga disampaikan pemyataan bahwa meninggalkan

penyebutannya dalam suafu riwayat, belum tenfu meninggalkannya

dalam kenyataannya.

Sedangkan orang yang menggugurkan keu,ajiban dam, dan dia

menetapkan ketentuan tersebut hanya berlaku dalam kondisi tidak

mengetahui: Maka dia menafsirkan redaksi ef I dengan meniadakan

dosa dan dan sel<aligus. Sehingga tidak harus menunda penjelasan

hukum hingga waktu timbulnya kebufuhan yang mendesak.

Pendapat tersebut jr.ga dibangun berdasarkan kaidah bahwa

suafu hukum jika ditetapkan berdasarkan suatu sifat yang mungkin

dapat dibenarkan kebemdaannya, maka tidak boleh membuang sifat

tersebut, dan menyamakan perkara-perkara yang tidak sama, dengan

sifat tersebut.
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Tidak ragu lagi bahwa ketiadaan pengetahuan merupakan sifat

yang 'relevan untuk meniadakan kewajiban melaksanakan

tanggungjawab hukum dan tr.rntutan hukum. Hukum tersebut amat

bergantung dengan keberadaan sifat tersebut. Jadi, tidak mungkin

membuang sifat tersebut dengan menyamakan unsur kesengajaan

dengan sifat tersebut. Karena kesengajaan tidaklah sama dengan

ketiadaan pengetahuan.

Lalu kalau seseorang berpegangan dengan pemyataan periwayat

er 't:,,pir 'i6 
,il?t \i ?ii d3 ,f 'J* tll "Jadi, beliau tidak pemah

ditanya tentang sesuatu yang didahulukan tidak pula yang diakhirkan

pada waktu itu, kecuali beliau menjawab, " Kerjal<anlah, hdak ada dosa

apa pltn." Karena pemyataan ini memberikan indikasi bahwa tertib

secara muflak tidak menjadi bahan pertimbangan dalam kewajiban

membayar dam. Maka jawabannya adalah bahwa periwayat tersebut

tidak pernah menceritakan redaksi yang bersifat umurn yang

diriwayatkan dari Rasul $, yang menunfut kebolehan mendahulukan

dan mengakhirkan s@aftr muflak.

Akan tetapi dia hanya mengabarkan tentang sabda Nabi $ I

A? " tidak ada dosa apa puf' dikaitkan dengan segala bentuk

pertanyaan, yakni tentang mendahulukan maupun mengakhirkan suatu

perbuatan, yang muncul pada waktu itu.

Informasi dari periwayat ini hanyalah berhubungan dengan

peristiwa yang memicu munculnya pertanyaan tersebut. Peristiwa

tersebut bersifat mutlak kalau dikaitkan dengan kondisi pertanyaan

tersebut, dan memposisikan pertanyaan tersebut tentang unsur

kesengajaan atau tidak sengaja. Sesuatu yang muflak tidak menegaskan

salah safu dari dua perkara yang khusus secara pasti. Sehingga

informasi tersebut tidak bisa dibuat landasan hukum dalam kondisi

sengaja.
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245. Diriwayatkan dari Abdunahman bin Yazid An-Nakha'i,

bahwa dia pemah menunaikan haji bersama hnu Mas'ud, lantas dia

melihatrya melontar jummh Al Kubm dengan tujuh buah batu, lalu dia

mengambil posisi Baifullah sebelah kirinya, dan Mina di sebelah

kanannya. Kemudian dia berkata, "lni adalah ternpat difurunkannya

surah Al Baqarah kepada beliau #."91

Penjeliasan:

Di dalam hadits ini mengandung dalil yang menegaskan tentang

melontar jummh Al Kubm dengan tujuh buah bafu sama seperti jumrah

lainnya; kesunahan tatacara ini dalam.mengambil posisi unfuk melontar

jumrah tersebut; jumrah ini dilontarkan dari bagian dalam jumng;

memperhatikan segala sesuafu yang berhubungan dengan tatacara haji

yang bersumber dari Rasul $, di mana Ibnu Mas'ud berkata: '7tn' U
gA, i,t; fib 'c.i/f aiir dengan tujuan memberitahukan tempat

tersebut dengan pemyataan ini, agar cara ini dilakukan.

Selain itu, hadits ini mengandung dalil yang menegaskan tentang

kebolehan kita mengucapkan l<ata9lfl:St iirl. tntut diriwayatkan dari Al

Hajjaj bin Yusuf bahwa dia melarang mengucapkan istilah tersebut, dan

9l HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan hnu Majah.
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menyuruh agar mengucapkan int W Fit Ct itt'lt "Surah yang di

dalamnya disebutkan sapi" Pendapabrya ditentang dengan hadits ini.

lnt'J'y, "of *;* hr or, ,# c; i' # r -r tr
f G;;ijt, tis ,:,;Ar ;'rt'";isi ,,su ;-'t -. bt *
tit ,l?:r t-',;;,-"Jrt, t.ji ,:,;Ar grt'"$i:r 

' 

ju ri,r J';:,
.;[;:i6:,su

246. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar g, bahwa Rasulullah

$ berdoa, "Ya Allah, merela Wng mengg.ndul mmbut."

Para sahabat berkata, "Dan mereka lnng memotong rambut wahai

Rasulullah?" Beliau berdoa, " Ya Allah, merel<a tnng
menggundul mmbut." Pam sahabat berkata, "Mereka yang memotong

rambut juga wahai Rasulallah?" Beliau berdoa, "Dan mue,l<a 5ang
memotong rambut."9Z

Penjelasan:

Hadits ini adalah dalil yang menegaskan kebolehan menggundul

sekaligus memotong rambut, dan menegaskan bahwa menggundul

rambut lebih afdhal. Karena Nabi * membantu mereka lnng
menggundul rambut dalam doa, dan hanya sekali beliau mendoakan

mereka yang memotong rambut.

HR. Al Bukhari dengan redaksi semacam ini, Muslim, Abu Daud, At-Tirrnidzi,
lbnu Majah dan Ahmad.
At-Tirmidzi menilai siafiifi hadib ini.
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Para ulama telah membahas bahwa peristiwa ini terjadi di

Hudaibiyah, atau pada saat haji Wada'. Di dalam sebagian riwayat telah

disampaikan keterangan yang menegaskan bahwa peristiwa tersebut

terjadi di Hudaibiyah. Namun, bisa jadi peristiwa tersebut terjadi pada

masa keduanya sekaligus. Pendapat yang terakhir ini lebih mendekati

benar93. Pada masing-masing dari kedua masa itu terjadi keraguan dari

sahabat dalam masalah menggundul rambut. Sedang pada masa di

Hudaibiyah, karena mereka merasa berat unfuk kembali sebelum

sempumanla fujuan mereka, yakni masuk Makkah dan

menyexnpurnakan ibadah haji mereka. Adapun pada masa haji, karena

berat bagi mereka unfuk membatalkan haji beralih dengan menunaikan

umrah.

Sebagian orang dari mereka yang memotong rambutrya

berkeyakinan bahwa memotong rambut lebih ringan dibanding

menggundul rambut. Sebab, menggundul rambut menegaskan

kebencian terhadap sesuatu. lalu alasan Nabi $ mengulang-ulang

mendoakan terhadap mereka yang menggundul rambut, karena mereka

cepat-cepat menjalankan perintah dan melaksanakan apa yang

diperintahkan atas mereka dengan sempurna, yakni menggundul

rambut. Penjelasan s@ara konkrit mcjngenai motif ini telah disampaikan

dalam sebagian riwayat. Menurut sebtnh riwayat, "Karena mereka tidak
pemah meftrsz, tdgy."94

93 Al Haftzh (Fathul Bari, 3/3651berkata setelah pernSntaan lbnu Daqiq Al hnu
Daqiq Al Id, "sesungguhnya pendapat terakhir lebih mendekat benar" agar
riwayat-riwayat tersebut dengan pemyataan setnacarn ifu bisa membantu
menjelaskan kedua tempat tersebut, hanya saja penyebab dalam kedua tempat ihr
berbeda. Lihat perincian kedua penyebab itu di sana.
HR. hnu Majah dan lainnya dari hadib hnu Abbas, "Sesungguhnya mereka
bertanyra, 'Wahai Rasulullah, situasi apa yrang dimitki mereka yang menggundul
rambut, yang membuat engkau membanfu mereka dengan doa mendapatkan
kasih sapng?' Beliau menjawab, 'Karena mereka tidak pemah meft$a mgu'."

94
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247. Diriwayatkan dari Aist/ah S, dia berkata, "Kami

menunaikan haji bersama Nabi $. lalu kami melakukan thawaf iladhah

pada hari Nahar. Shafiyah lalu mengelmrkan haidh. Lalu Nabi $
hendak melakukan sesuatu terhadap Shafiyah, seperti yang hendak

dilakukan seomng lelaki terhadap isbinya. Aku berkata, 'Wahai

Rasulallah, sesungguhn3n dia adalah wanita yang haidh'. Beliau

bersabda, 'Apakah dia wnnib Snng menalnn tramt-? Mereka menjawab,

'Dia telah melakukan thawaf iladhah pada hari Nahar'. Beliau bersaMa,

' Peryilah kamu setnua'."

Di dalam redaksi yang lain disebutkan bahwa Nabi $ bersaMa,

"Semoga Allah menjadikann5a mandul, semoga Allah mencukur

mmbuh5n. AF*an dia sudah melakul<an thaunf pada hari Nahar?'

Maka dijawab, "Benar (dia sudah melakukan thawaf)." Beliau bersaMa,

" Pqgilah lratnu (Shafilail."gs

Penjelasan:

HR. Al Bukhari dengan beragam redaksi, salah satunya adalah hadits ini, Muslim
dan An-Nasa'i.
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Hadits ini mengandung dalil tentang berbagai macam persoalan,

yaitu:

Pertama, thawaf ifadhah harus dilakukan, dan seorang wanita

jika mengeluarkan darah haidh, tidaklah boleh pergi meninggalkan haji

sebelum dia melakukan thawaf. Hal ini berdasarkan sabda Nabi

#t*P furUt "Apakah dia seorang wanita yang menahan kami?" maka

dijawab, giT jt-'*tit U $ "sesungguhnya dia telah melakukan

thawaf ifadhah ...." Karena narasi hadits ini menegaskan bahwa

ketiadaan thawaf ifadhah menetapkan tertahan (untuk pergi

meninggalkan haji).

Kdua, wanita yang haidh, digugurkan dari dirinya melakukan

thawaf Wada', dan dia tidak perlu menunggu karena hendak

melakukannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi aj36 "Pergilah kamu

(Shafiwh)'

Ketiga, redaksi G:jb "semqa Attah menjadikanryn mandul'

dibaca dengan harakat fathah pada huruf ain dan sukun pada huruf gal

Sedangkan redaksi & "semoga attah mencukur rambub4/a"

Pembahasan mengenai kedua redakli ini bisa ditinjau dari beberapa

segi. Di antaranya adalah pemberian garis atau syakal keduanya.

Menurut pendapat yang masyhur dari kalangan ahli hadits -
sampai-sampai hampir tidak diketahui selain itu-, bahwa huruf terakhir

dari kedua redaksi ini adalah Alif ta'nits maqshurah (huruf Alif yang

menunjukkan arti perempuan yang dibaca pendek)tanpa dibaca tanwin.

Sebagian ulama mengemukakan pendapat bahwa t;l
Gi;3d"r,gun dibaca tanwin. Karena diketahui bahwa posisi redaksi

tersebut adalah posisi doa. Sehingga diberlakukan sebagaimana dalam

ungkapan bahasa Arab dalam berdoa menggunakan bentuk mashdar,

karena benfuk mashdar dibaca tanwin. Sebagaimana ungkapan orang
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arab UkI rbVt ,&1i fu "Semoga Allah menurunkan hujan, semoga

Tuhan melindungimu, semoga Tuhan mematahkanmu, semoga Tuhan

mengobatimu." Dan dia berpandangan bahwa rdaksi csljb "5"-*u
Allah menjadil<ann5n mandul' dengan huruf terakhir berupa Alif ta'nits
adalah sifat bukan doa. Pendapat yang dikemukakan kalangan ahli

hadits juga shahih.

Di antara sisi pembahasan kedua redaksi ini adalah makna yang

dituntut kedua redaksi ini. Menurut sebuah pendapat csp bermakna

ttr A:;O " semoga Allah menjadikann5n mandul' Menurut sebuah

pendapat bermakna W:j ';b "semoga Allah melukai kaumnya"

Menurut sebuah pendapat yang lain $ I t7O t$i,+ ""urroga Allah

menjadikannya mandul, tidak bisa mempunyai anak"

Sedangkan redaksi ,;b ""*aga altah mencukur mmbubtya"

adakalanya bermakna 6:la'rY "semoga Allah mencukur rambuttya",

bermakna W A'&i W.Vt "semoga sakit menimpa dirinya saat

mencukumya" atau bermakna Wb, Wi ',F "dia membinaskan

kaumnya sebab kesialannyia. "

Di antara sisi pembahasan mengenai kedua redaksi ini adalah

bahwa redaksi ini termasuk ungkapan yang banyak terpakai dalam

bahasa fuab, hinggu redaksi awal dibuatrya tidak lagi digunakan.

Seperti ungkapan oftrng Arab 3t11 U.S "kdua tanganmu banyak

dipenuhi debu" tirr iif6 'o:;l'l ti "kalau ada sesuatu yang dia beritahukan,

semoga Allah memeranginya." *.1:t *tt "sungguh bahagia, demi

ayahnya" Hingga redaksi lainnya dari berbagai redaksi yang tidak lagi

diartikan unh.rk menunjukkan makna aslinya pertama kali dibuat, karena

terlalu seringnya redaksi tersebut dipergunakan.
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248. Diriwayatkan Abdullah bin Abbas g, dia berkata, "Orang-

orang diminta untuk mengakhiri masanya di Baitullah (thawaf Wada'),

hanya saja thawaf Wada' digugurkan dari wanita yang haidh."se

Penjelasan:

Hadits ini mengandung dalil bahwa thawaf Wada' hukumnya

wajib melihat zhahir perintah tersebut. Ini adalah pendapat madzhab

Asy-Syafi'i, dan wajib membayar dam akibat meninggalkannya.

Ketentuan hukum ini diambil setelah memperkirakan bahwa informasi

yang disampaikan dari sahabat tentang benfuk perintah, sama seperti

dia menceritakan bentuk perintah tersebut. Tidak ada kewajiban

membayar dam di dalam meninggalkan thawaf Wada' menunrt Imam

Malik, dan tidak wajib melakukan thawaf Wada' menunrtrya.

Hadits ini mengandung dalil tentang gugumya thawaf thawaf

Wada' dari wanita yang haidh. Masalah ini menyimpan perbedaan

pendapat dari sebagian ulama salaf, maksud saya adalah Ibnu Umar,

atau sesuafu yang hampir mendekati -yakni perbedaan pendapat- dari

sebagian ulama salaf.

t6t oi'tL,r :Ju t^dL?nt ol, ,3 ; yt *;e -r tl
&dp*{of i-2;r'\,,k ytJ.J"1,,+:it *U

.i o;1i
/
I

cu,9w,h

HR. Al Bukhari dengan redaksi semacam ini lebih dari safu tempat, Muslim, An-
Nasa'i dan Ahmad.
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249. Dinwayatkan dari Abdullah bin Umar @, dia berkata, "Al

Abbas bin Abdul Muthalib memohon izin kepada Rasulullah S: Untuk

menginap di Makkah selama beberapa malam mabit di Mina, karena

hendak menyediakan air minum. [-alu beliau mengizinkannya."9T

Penjelasan:

Ada dua kesimpulan yang dapat diambil dari hadits tersebut,

yaitu:

Pertama, hukum mabit di Mina dan penegasan bahwa mabit di

Mina termasuk manasik dan kewajiban haji. Kesimpulan ini ditinjau dari

pemyataan Ibnu Umar gV hf b 4sj{. o)f t'Bnliuu mengizinkan

kepada Abbas, karena dia hendak menyediakan air minum", karena

pemyataan ini mentrnfut bahwa izin tersebut berkenaan dengan motif

tertenfu (menyediakan air minum), sedang berkenaan selain motif ini,

izin tidak pemah dikeluarkan.

Kedua, dibolehkan melakukan mabit (di Makkah) karena hendak

menyediakan air minum. Kandungan hadits tersebut menegaskan bahwa

hukum ini bergantung keberadaan motif tertenfu yakni penyediaan air

minum dan nama Al Abbas. Sehingga ahli fikih mengemukakan

pendapat bahwa motif ini menjadi motof-motif yu.,g dipertimbangkan

dalam mengambil keputusan hukum.

Sedang selain Al Abbas, ulama sepakat bahwa hukum ini tidak

dibatasi dengan motif ini, akan tetapi ahli fikih berbeda pendapat

mengenai masalah yang melampaui motif tersebut. Sebagian mereka

ada yang mengemukakan pendapat bahwa keberlakukan hukum ini

hanya dibatasi bagi keluarga AI Abbas. Sebagian mereka ada yang

mengemukakan pendapat bahwa hukum ini berlaku secara umum di

kalangan Bani Hasf/m. Sebagian mereka ada yang mengemukakan

97 Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, hnu Majah dan Ahmad.
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pendapat bahwa hukum ini berlaku umum, dia berkata: setiap orang

yang perlu mabit untuk tujuan menyediakan air minum, maka dia

melakukan hal tersebut.

Sedangkan posisi hukum ini yang bergantung pada motif

penyediaan air minum oleh Abbas, sebagian mereka ada yang

mengemukakan pendapat bahwa hukum ini secara khusus bergantung

dengan keberadaan motif ini, sampai-sampai kalau penyediaan air

minum yang lain diadakan, maka tidak diberikan keringanan melakukan

mabit karena motif ini. namun, yang lebih mendekati benar adalah

mengikuti kandungan makna hadits tersebut, dan sesungguhnya motif

yang mendorong penetapan hukum ini adalah kebutuhan mendesak

untuk mempersiapkan air bagi mereka yang hendak minum.

*h, *Ut y*:Jv:# it,f |si-e3-yo.
y. lt,Lor,Ce t+0'F,f.,t4tt 7*tG rv-i

zso.Diriwayatkan dari rbnu X'-;^tt r:);-f ],i"ffi
menjamak shalat Maghrib dan Isya dengan menggabungkannya (dalam

satu waktu). Masing-masing dari kedua shalat tersebut dikumandangkan

iqamah, beliau tidak melakukan shalat sunah di antara kedua shalat

tersebut, dan tidak pula setelah masing-masing dari keduanya."98

Penjelasan:

Hadits ini mengandung dalil tentang jamak takhir di Muzdalifah.

Shalat tersebut disebut jamak, karena Nabi $ pada waktu Maghrib

posisinya masih di fuafah, kemudian beliau tidak pemah menjamak

98 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.
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kedua shalat tersebut di Muzdalifah kecuali, beliau mengakhirkan

Maghrib. Tidak ada perbedaan pendapat mengenai jamak takhir ini.

Akan tetapi ahli fikih berbeda pendapat mengenai alasan apakah

jamak tersebut disebabkan menunaikan haji atau bepergian? Kegunaan

perbedaan pendapat ini unhrk menjawab permasalahan, kalau

seseorang bukan seorang musafir dengan bepergian yang membolehkan

menjamak shalat, apakah dia boleh menjamak kedua shalat ini atau

tidak? Pendapat yang dikutip dari madzhab Abu Hanifah, bahwa jamak

tersebut karena alasan menunaikan haji.

Sedangkan zhahir madzhab Asy-Syafi'i menegaskan bahwasanya

jamak tersebut karena alasan bepergian. Sebagian pengikut Asy-Syafi'i

mempunyai pandangan lain bahwasanya jarnak tersebut karena alasan

menunaikan haji, dan tidak pemah diriwayatkan bahwasanya Nabi $
menjamak kedua shalat tersebut sepanjang bepergiannya tersebut, jadi

kalau kenyataannya beliau tidak pemah menjamak shalat sepanjang

bepergian beliau, maka sangat kuat bahwa jarnak tersebut dilakukan

karena menunaikan ibadah haji.

Karena ketentuan hukum yang benar-benar baru tentang

pembaharuan suafu perkara menunfut penyandaran hukum itu terhadap

perkara tersebut. Kalau nabi benar-benar pemah menjamak shalat,

misalnya dengan disampaikan riwayat yang khusus mengenai hal

tersebut, diambil dari pem5ntaan Ibnu Umar, "Sesunggulrrya Nabi $
ketika mulai bergerak melakukan perjalanan, maka beliau menjamak

shalat Maghdb dan Isya." Maka di dalam jamak ini ada dua faktor yang

bertentangan; yakni bepergian dan menunaikan ibadah haji.

Sehingga perdebatan tetap terjadi seputar penggunggulan

penyandaran hukum tersebut terhadap salah satu dari kedua faktor

tersebut, dengan alasan bahwa mengambil dalil berupa hadits Ibnu

Umar sebagai landasan hukum jamak shalat tersebut masih menyimpan

perdebatan. Ditinjau dari segi bahwa perjalanan tersebut belumlah dinilai
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sungguh-sungguh ketika memulai bergerak. Karena Nabi $ selalu

berhenti ketika telah masuk waktu shalat Maghrib, kernudian beliau

memulai bergerak kembali sesudah shalat tersebut, sehingga

kesungguhan perjalanan tersebut hunya terjadi setelah adanya

pergerakan, sedangkan ketika baru memulai, maka tidak bisa disebut

sungguh-sungguh melakukan perjalanan.

Mungkin juga shalat Magtuib dilaksanakan di Arafah. Perjalanan

tidak sungguh-sunsguh terwujud kalau dikaitkan dengan pelaksanaan

shalat di Arafah. Akan tetapi hadits ini hanya menyinggung masalah jika

gerakan mernulai dan perjalanan benar-benar nlnta kefika memasuki

waktu shalat. Jadi ini adalah persoalan yang masih serba mungkin.

Ulama fikih juga be$eda pendapat dalam masalah kalau dia

bemiat menjamak shalat tidak dengan jarnak takhir, sebagaimana kalau

seseomng menjamak shalat di tengah perjalanan atau di Amfah dengan

cam jamak taqdim, apakah dia boleh menjarnak atau tidak?

Mereka yang mengernukakan bahwa alasan menjarnak shalat itu

disebabkan faktor bepergian atau safar, mernbolehkan ,amak shalat

secam mutlak. Sedang mereka lnng mengemukakan bahwa alasan

menjamak shalat itu disebabkan faktor menunaikan haji, dikutip dari

sebagian mereka bahrrasarya dia tidak dibolehkan menjamak kecuali di
ternpat di mana Rasulullah $ menjamak shalat. Yaitu Muzdalifah,

karena melaksanakan rifual ibadah haji dengan mengikuti cara yang

pemah dikerjakan oleh Rasul $.
Di antam masalah Snng berhubungan dengan hadits ini adalah,

pembicaraan seputar adzan dan iqamah karena hendak menunaikan dua

shalat Snng dijamak. Di dalam hadits ini secara tegas disebutkan,

"Bahwa beliau menjamak shalat dengan diawali mengumandangkan

iqarnah unfuk setiap shalat", dan tidak pemah disinggung soal adzan99.

99 Dalarn Shahih Muslim disebutkan rtwayat Jabir, "Bahura bellau '$ mengerjakan
kedua shalat tersebut dengan sekall adzan dan drn kal hamah."
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Kesimpulan akhir madzhab fuy-Syaf i bahwa jamak shalat ada

dua model, ya!tu: (a)jamak taqdim, dan (b)jarrak takhir.

Kalau menggunakan cara jamak taqdim, maka seseorang

mengumandangkan adza\ unfuk shalat yang pertama, karena waktu

shalat tersebut diperuntukan bagi shalat yang pertama, dan dia tidak

perlu mengumandangkan adzan unfuk shalat yang kedua, kecuali

menurut pendapat yang langka milik sebagian pengikutnya. Kalau

dengan cara jamak takhir -sebagaimana dalam masalah jamak ini-,
maka seseorang mengerjakan kedua shalat tersebut dengan dua kali

iqamah, sebagaimana makna zhahir yang tampak dalam hadits ini.

Mereka memberlakukan masalah adzan unfuk shalat yang pertama

berbeda dengan adzan untuk shalat dilakulon di luar waktunya.

Isyarat yang dihrnjukkan hadist tentang ketiadaan adzan tersebut

merupakan isyarat dengan diam atau tidak mernbicarakannya, maksud

saya hadits yang telah disebutkan oleh pengarang di atas.

Di samping itu juga sesuafu yang berkaitan dengan hadits ini

adalah, peniadaan shalat sunah di antam kedua shalat yang dijamak

tersebut. Hal ini berdasarkan pemyataan hnu Umar W'#- li
"beliau tidak melakukan shalat sunah di antara kedua shalat tersebut."

Xutu L;!l menunrt pendapat yang masyhur maknanya adalah

shalat sunah. Masalah ini kerap diungkapkan dengan istilah lt;,Jtt'qfj
g:r4t W S "ke,wajiban melakukan dua shalat yang dijamak secara

kontin5ru"

Riwayat ini disampaikan lebih didahulukan dibanding riwayat dalam kitab ini. dan
dibanding riwayat yang menyebutkan, "Beliau mengeriakan shalat dengan sekali
iqamah" karena riwayat tersebut memuat pengetahuan lebih, sehingga riwayat
tersebut lebih didahulukan dibanding riwayat yang lain. Jabir rg, sungguh-sungguh

meriwayatkan tentang haji Nabi & dan dia lebih banlTak rnenangkap hadits ini
dari pada lainnya. Sehingga dia lebih tepat untuk dibuat pegangan dan diterima
riwayatnya.
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Sedangkan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Hubaib di

antara pengikut Imam Malik bahwasanya dia dibolehkan melakukan

shalat sunah. Maksudku, bagi orang yang menjamak kedua shalat

tersebut.

Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan bahwa muwalah (terus-

menerus) antara kedua shalat merupakan persyaratan dalam jamak

taqdim. Sedang muwalah dalam jamuk takhir terjadi perbedaan

pendapat. Karena waktu shalat diperunfukan bagi shalat yang kedua.

Sehingga shalat yang kedua boleh diakhirkan.

Jika kita mengemukakan pendapat wajib muwalah. maka tidak

boleh memufus pelaksanaan shalat Snng kedua melebihi kadar iqamah,

kadar tayamum bagi orang yang bertayamum, dan tidak pula melebihi

kadar adzan bagi orang yang mengernukakan boleh mengumandangkan

adzan unfuk setiap shalat dari kedua shalat Snng diiarnak tersebut.

Kami telah menceritakan tentang masalah ini pandangan lain

milik sebagian ulama Spf iynh, dan juga sebuah pendapat dalam

madzhab Imam Malik. Barangsiapa hendak menjadikan hadits tersebut

sebagai dalil tentang ketidakbolehan mengerjakan shalat sunah di antara

kedua shalat yang dUamak, maka penentangnya akan mengernukakan

pendapat, hadits tersebut berupa perbuatan, dan suatu perbuatan

ditinjau dari segi bentuknya tidak menunjukl{an arti perintah wajib, dan

perlu menggabungkan perintah yang lain terhadap perbuatan tersebut.

Di antara keterangan yang menguatkannya -maksudnya
menguatkan pemyataan si penentang tersebut- adalah, Nabi $ tidak

pemah mengerjakan shalat sunah sesudah mengerjakan kedua shalat

yang dijamak. Sebagaimana keterangan yang dimuat dalam hadits

tersebut, mdahal kebolehan mengerjakan shalat sunah tersebut tidak

ada perbedaan pendapat. Hal ini mengindikasikan bahwa meninggalkan

mengerjakan shalat sunah bukanlah karena motif yang telah disebutkan
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yakni kewajiban mengerjakan kedua shalat yang dijamak secara

kontinyu.

Dalam sebagian riwayat disebutkan, "Bahwa beliau pemah

memisah kedua shalat yang dijamak ini dengan menghentikan beberapa

hewan tunggangan." Padahal perbuatan ini membufuhkan jarak selama

waktu tersebut, dan menunjukkan kebolehan mengakhirkan shalat.

Penulis telah bemlang kali menyampaikan beberapa hadits mengenai

bab ini tidak yang penjelasannya tidak relevan.

Bab: Orang Ihram yang Memakan Hasil Bunran Orang Halal
(Tidak lhram)

* ?', 
'V y, J;., "of lar(i\t ;;Et €j f -y o \

-;;a f 'gr're"-*.rLJ:tr,,e6VLc ef *:)
ilr .r"trl JiL b1"t \# & o)r J"L bL ,lG:
rrfr\\o':ry"i t #?F'* ,i;cr d ! *rr r;?l ti:-ar

a{U up at ,qi'.ii At ;; i;6i'i W ,f,r';
6;;. r; tia rt;f ;;:: ,& d S;6,d; p ,q;J'u
e,ru)'* 

^11; 
,{,, ;a \t & yt J';, kriT ,q;J'u

,i6 ,i $G ,lq1y ial \f ,il;|W" of ;;l Ll '€i ,j6
.t4rJb c.6 rlitl -z
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251. Diriwayatkan dari Qatadah Al Anshari, bahwa Rasulullah

$ berangkat hendak menunaikan haji. [.alu para sahabat pergi bersama

beliau. Setelah itu sekelompok orang dari mereka memilih jalur lain

-dalam rombongan tersebut ada Abu Qatadah- beliau bersabda,

"Ambilah jalan melewati pinggir pantai, sampai nanti kita berjumpa."

Lalu mereka mernilih jalur pingglr pantai. Ketika mereka telah

berangkat, mereka seluruhnya mulai melakukan ihram, kecuali Abu

Qatadah, dia tidak pemah memulai melakukan ihram. Suafu wafu

mereka sedang berjalan, tiba-tiba mereka melihat beberapa keledai liar.

Kemudian Abu Qatadah tertarik untuk menangkap beberapa ekor

keledai tersebut, lalu dia menyembelih keledai betina dari sekian keledai

tersebut. Kami lantas berhenti lalu kami memakan dagingnya. Kemudian

kami bertanya, "Apakah kami boleh mernakan daging buruan,

sementara karni adalah orang-orang yang sedang ihram?" Kami

kemudian membawa dagrng keledai yang tersisa, lalu kami berjumpa

dengan Rasulullah $. Selanjukrya kami bertanya kepada beliau tentang

peristiwa tersebut? Beliau lalu balik bertanya, "Apkah di antam kamu

semua ada saeomng Wng menryruhng agar dia menangkapnSa, atau

memberikan isyarat unfuk menangkapnSa?' Mere)<a menjawab, "Tidak

ada." Beliau bersabda, "I{alau demikian maka makanlah oleh kamu

semua daging keldai png tercisa tercebut-"

Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau bertanya, 'Apakah kamu

menihawa sebagian dari daging keledai ifu? Aku menjawab, 'Benar'.

Setelah itu aku menyerahkan kepada beliau daging bahu, lalu beliau

memakan sebagian dari daging bahu keledai 1a5s[u1."100

100 HR. Al Bukhari lebih dari satu tempat dengan beragam redaksi, salah satunya
adalah hadits ini, Muslim, Abu Daud, At-'llrrnidd dan Ahmad.
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Penjelasan:

Pam ulama telah mernbahas masalah keberadaan Abu Qatadah

yang bukan berstafus oftmg png ihram, padahal mereka pergi keluar

dengan fujuan menunaikan haji, dan mereka telah melintasi miqat. Siapa

yang sudah bertekad dernikian, maka dia wajib melakukan ihram dari

miqat. Masalah ini bisa dijawab dengan beberapa pandangan di

antaranyra adalah sebagai berikut:

Perhma, pernrulaan hadits telah menqaskan hal tersebut, yakni

bahwa dia diberikan kebebasan unfuk menempuh rute yang lain

fujuannya unfuk membuka rute perjalanan tersebut. Sedang peristiwa

perjumpaan 57ang disebutkan dalam hadits ini terjadi setelah jauh

meler,r,rati kawasan miqat.

Kdua, menunrt pendapat 5nng lermah, dia tidak pemah bemiat

ibadah haji dan ummh.

K.tigu, peristiwa ifu terjadi sebelum penentuan batas berbagai

miqat.

Ihta or*r artiryp adalah jenis keledai betina.

Redaksi lli c;;t l* / 'U ]iti "kami boleh memakan

dagng buruan, sementam kami adalah okrng-orang yang sedang ihram"

dan mereka menyerahkan keputusan persoalan tersebut kepada Nabi

$, merupakan dalil srcng menegaskan dua perkara, yaifu:

(a) Menegaskan kebolehan melalnrkan Ufihad pada masa Nabi

$, karena mereka mernutr.rskan mernakan daging keledai itu

melalui iithad.

(b) Menegaskan kewajiban mengembalikan persoalan pada

berbagai nash ketika terjadi kontradiktif antara berbagai

persoalan 5nng absurd dan spelnrlatif.
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Redaksi Qt ta! ,qib'^i;i-'oi'rVt "bf'& "apakah di antara

kamu semua ada seseorang Snng menyuruhn5n agar dia menangkapn5a,

atau membeikan isyarat unfuk menangkapryn?' mengandung dalil yang

menegaskan bahwa kalau mereka mengerjakan perbuatan terbebut,

maka hal itu menjadi faktor yang membuat mereka dilarang memakan

duqnn keledai tersebut.

Redaksi @',y d;.6 t1K "kutuu demikian maka makanlah

oleh kamu semua daging keledai gnng tercisa tersebuf' mengandung

dalil yang menegaskan kebolehan memakan da$ng buruan bagi orang

yang sedang ihram, jika dia tidak memberikan pefunjuk dan isyarat.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah kebolehan

memakan daging buruan bagi orang yang sedang ihram menunrt

pandangan madzhab masing-masing, yaitu:

1. Memakan daging buruan dilarang secara mutlak, baik hewan

buruan itu diburu unfuk dipersembahkan kepada dirinya atau

tidak. Pendapat ini telah dikemukakan oleh sebagian ulama

salaf101, dalilnya adalah hadits fuh-Sha'bi, sesuai dengan

keterangan yang akan kami kernukakan.

2. Memakan he',rran buruan dilarang kalau dia berburu heuran

buruan sendiri atau diburu untuk dipersernbahkan pada

dirinya, baik seizinnya atau tanpa seizin darinya. Pendapat

ini adalah madzhab Imam Malik dan Asy-Syafi'i.

3. Kalau hewan buruan ifu diburu oleh dirinya sendiri, atas

eizinnya, atau berdasarkan pefunjuk darinya, maka haram
;!:.i'r' memakannya, dan kalau tidak didasari motif demikian, maka

tidaklah haram.

101 Yaitu diceritakan dari Ali, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, dan Aisyah ,S, dan dengan
ini pula Thawus mengemukakan pendapat.
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Hadits Abu Qatadah -maksudnya hadits ini- menegaskan

kebolehan memakan daging hewan buruan bagi orang yang sedang

ihram secara global. Hadits ini berbeda dengan pandangan madzhab

yang pertama (melarang secara mutlak). Hadits ini secara leteral

menegaskan bahwa jika orang yang ihram tidak memberitahukan

terhadap si pemburu dan tidak menunjukkan kepadanya, maka

dibolehkan memakannya. Karena hadits tersebut telah menyebutkan

beragam larangan yang mencegahnya unfuk mernakan daging buruan.

Secara leteral, kalau lamngan lain yang mencegahnya untuk

memakan dugg buruan, pasti disebutkan.

Asy-Syafi'i mengemukakan dalildalil yang lain yang menegaskan

larangan memakan her,van buruan yang diburu unfuk dipersembahkan

pada dirinya secara muflak, sekalipun dia tidak memberikan pefunjuk

dan mengizinkannya, diantaranya adalah hadih Jabir dari Nabi S,
"Daging hewan buruan halal bagi kamu semua, selama kamu semua

tidak memburunp atau hevnn itu diburu untuk dipersembahkan pada

kamu 
""-uu."to2

Sedang sabda Nabi g lainnya dalam riwayat yang lain

menyebutkan, fd3 '+ "&'So ",apukuh kamu mqnbawa sebagian dai

daSnq keldai ifu?' menyimpan dua persoalan, yaitu:

1. Memberikan penjelasan secara lugas dari seorang manusia

terhadap kawannya dalam masalah semacam ini.

2. Menambah ketentaman hati mereka karena tindakan

mereka memakan daging buruan mendapatkan persetujuan.

Kami telah mengemukakan sabda Nabi $ di depan 6'c.i:32,t 3S

,s'qr 4 U ,:erytZ't 6 Ls,ft "I{alau sandainjn aku bisa membalikan

urusannku 5ang telah leumt, maka aku tidak akan membawa hewan

toz HR. Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmi&i.
At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah keterangan terbaik mengenai bab ini."
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252. Diiwayatkan dari fuh-Sha'bi bin Jatstsamah Al-laitsi 15,

bahwa dia menghadiahi Nabi $ keledai liar saat beliau berada di Al

Abwa' atau di Waddan. lalu beliau mengernbalikan keledai itu
kepadanya. Ketika beliau melihat pembahan di 'wajahku, beliau

bersabada, "Kami tidak mengembalikannjn kepadamu, hanta saja l<ami

adalah oftng-omng Snng sdang ihmm."

di dalam redaksi Muslim disebutkan, "Kaki keledai." Sedangkan

dalam redaksi lain disebuktan, "Potongan pinggir keledai." Dalam

redaksi yang lain disebutkan, "Pinggul kslecl6i."103

korban" mengisyaratkan bahwa pemyataan itu keluar karena mereka

meminta persetujuan kepada Nabi S dalam masalah menggundul

rambut. Jadi, pemyataan ifu lebih menentramkan hati mereka.

Penjelasan:

Muatan hadits ini adalah bahwa beliau menduga keledai tersebut

diburu untuk dipersembahkan kepada beliau. Gang Snng sedang ihram

tidak dibolehkan memakan he',,rran buruan yang dburu untuk

dipersembahkan kepadanya.

los HR. Al Bukhari lebih dari satu tempat dengan redaksi semacam ini. imam
Muslim, ArrNasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah, dan Ahmad.
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Kata ,*l2l dibaca dengan harakat fathah pada huruf shad dan

Ain. Kata air:z dibaca dengan harakat fathah pada huruf 7lm, tsydid

pada huruf /sa', dan harakat fathah pada huruf mm.

Redaksi &t # h' ,rl; lg Jy).rrGf "dia menghadiahi Nabi

$", semula kata csl'iltmuh'addi dengan huruff, terkadang muta'adi

dengan huruf iiUr, dan sesuai dengan maknanya. Mungkin ;uga it$r

bermakna.la("kur.nu atau sebab", namun makna ini lemah.

Redaksi 6ii ljle "keledai liar" secara leteral menegaskan

bahwa dia menghadiahi beliau keledai s@ara utuh, dan ditafsirkan

bahwa keledai dalam kondisi hidup. Pembuat bab oleh Al Bukhari telah

menegaskan halini.

Menurut sebuah riwayat, hal tersebut adalah hasil interpretasi

yang dilakukan oleh Imam Malik. Sedang tuntutan maknanya adalah,

hadits ini dapat dibuat dalil yang menegaskan larangan bagi orang yang

sedang ihram meletakkan tangannya pada hewan buruan dengan cara

memiliki melalui pemberian hadiah. Hal yang searti dengan hadiah

seperti jual beli dan hibah diqiaskan dengan hadiah tersebut.

Hanya saja interpretasi ini ditentang oleh banyak riwayat dari

Imam Muslim yang dikemukakan oleh pengarang, yakni pemyataan

periwayat lV b tt lV ',* sl 2V # "pinggul keledai, bagian

pinggir keledai, atau kaki keledai.", redaksi-redaksi ini memberikan

isyarat yang kuat bahwa he',van yang dihadiahkan hanya sebagian, dan

tidak dalam keadaan hidup.

Sehingga memuat kemungkinan pemyataan Ash-Sha'bi llta

*+: "keledai liar" adalah majaz, dan menyebut sebagian dengan

sebutan sernuanya, atau di dalam redaksi tersebut terjadi pembuangan

mudhaf lyang disandarkan). Dan tidak ada lagi isyarat seperti yang telah
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dikemukakan yakni menerima kepemilikan hewan buruan dengan cara

hibah berdasarkan perkiraan ini.

. Redaksi ?? rfr\W tt:j d $1"kami tidak mensembalikannya

kepadamu, harya saja kani adalah omng-orang jnng sdang ihram",

kata tl1 yang pertama, huruf hamzah dibaca dengan harakat kasrah,

karena menjadi permulaan pembicaraan, sedang yang kedua dibaca

dengan harakat fathah, karena dari rf;dibuung huruf lam yang

menunjukkan arti alasan. Asalnya adalah 6. il. Redaksi 63i P yang

masyhur dikalangan ahli hadirc, dibaca dengan harakat fathah pada

hurul dal. Berbeda dengan madzhab para peniliti dari kalangan ulama

ahli Nahwu, dan tuntutan madzhab Imam Sibawaih, yaifu dibaca dengan

harakat dhatnmah pada huruf dal

Ketenfuan ini berlaku dalam semua fi'il mudhabf yang dibaca

jazam, atau diwaqafkan, yang berternu ha'dhamir mudzakar (kata ganti

oftrng ketiga laki-laki). Menurut mereka, hal tersebut mempunyai alasan

bahwa hunrf .6a'adalah huruf yang seunar, jadi seolah-olah huruf umwu

mengikuti dal, l<arena huruf ha' dianggap tidak ada, sedang huruf

sebelum vyztwu dibaca dengan harakat dhammah. Mereka menerangkan

harakat dhammah tersebut mengikuti huruf setelahnya.

Ini berbeda dengan dhamir muanats (kata ganti orang

perempuan) ketika bertemu dengan fi il bina mudhabf Jadi, ulama

sepakat fu:rlfi Dal dibaca fathah. Di dalam contoh pertama yang

diwaqafkan telah diceritakan dua dialek yang lain, salah satunya dibaca

fathah, sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh kalangan ahli

hadih, dan yang kedua dibaca kasrah. Seorang penyair membacakan

syair tentang ini:

"Berkatalah Abu laila terhadap unnita yang sedang mengandung:

Panftngkanlah ia

Sehingga jika kamu telah memanjangkann5n, lalu ikatlah ia
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Sesunggwhnya Abi l-aila adalah orang yang menenLtn sendii."

Redaksi ?? ,fi \1 "hunyu saja kami adalah orang-orang yang

sedang ihram" bisa dibuat pegangan dalam masalah larangan memakan

daging hewan buruan bagi orang yang sedang ihram. Karena beliau

membuat alasan larangan tersebut hanya karena ihram. Mereka yang

membolehkan memakan daging hewan buruan menegaskan bahwa

menurut mereka mumi ihram tidak bisa dipsisikan sebagai motif yang

mendasari larangan tersebut. Pemah ditegaskan dalam sebuah riwayat

bahwasanya Nabi $ menolak menerima herr,ran buruan, karena hevrran

buruan itu diburu untuk dipersembahkan kepada beliau, dengan cara

menggabungkan antara hadits ini dengan hadits Abi Qatadah.

\<atai| adalah bentuk jamak dari kata itrz.

Redaksi irlSi ,lrtl dibaca dengan harakat fathah pada huruf

hamzah, sukun pada huruf &a', dan membaca panjang. Sedang i,t'r;

dibaca dengan harakat fathah pada huruf wawu, asydid pada huruf dal

dan huruf terakhir berupa nur. Adalah kedua ternpat yang terkenal di

tengah-tengah antara Makkah dan Madinah.

Masalah memakan hewan buruan ini berhubungan dengan

firman Allah &, tl? &i g jt '* '# {;i " dan diharamkan atasmu

(menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram." (Qs. Al

Maa'idah [5], 96) Apakah yang dikehendaki dengan redaksi '.t;"

"binatang buruan" di sini adalah menangkap buruan (al ishthiyad

ataukah hewan yang diburu (al mushayjnal. pembahasan secara

mendalam mengenai hal ini sangat banyak. Akan tetapi alasan yang

dikemukakan Nabi S bahwasanya mereka adalah orang yang sedang

ihram, memberikan isyarat terhadap hal ini.

Di dalam alasan yang dikemukakan Nabi S kepada Ash-Sha'bi

menyimpan muatan yrakni menentamkan hatinya. Ketika dia
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memperlihatkan kebencian kepada beliau dalam masalah

mengembalikan atau menolak hadiahnya. Dari pemyataan tersebut

dapat diambil pelajaran: dianjurkan melakukan hal serupa sebagai

alasan.

Redaksi ,f t A g cls (ii "lul,, ketika beliau melihat perubahan

di wajahku" maksudnya adalah, kebencian sebab penolakan tersebut.
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KITAB JUAL BELI

]nt Jir'* ,W?nt of, # n y, * p -vor

)@v..c)) ;rtip p'v*'St dV tiy,su fi *3 t'}it -r*
'G ,t)l & G-t:$ ;\t tiLl'H\l W srst ,v!;;- ; t;

'dt'**t
253. Diriwaptkan dari AMullah bin Umar *, dari Rasulullah

,$, bahwa beliau bersabda, "Jika kdua belah pihak mengadakan akad

jual beli, mal<a masing-masing pihuk berhak menentukan pilihan

(khi5nr), selama mqel<a berdua belum bqpinh (meninggalkan ternpat

akad). Baik setnuanla abu salah safu pihak manyemhkan kepada pihak

lain unfuk menenfukan piliha, (menerusl<an atau mmghentil<an akad).

Ialu kdua pkuk mengadakan akad jual beli dilandasi dengan hal

tersebut. Mal<a jual beli telah berkekuabn hukum tebp."lo4

Penjelasan:

Hadits yang merniliki muatan yang sama dengan hadits tersebut,

yakni hadits Hakim bin Hizam, yaitu:

104 HR. Al Buhhari dengan redaksi yang beragam, Muslim, An-Nasa'i, hnu Majah
dan Ahmad.
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r+J! s$t,*, p:.ht *:t" J'-rric,iG -Yot," ,' t. ,

A e !ri. *.: v|tb 'or! ,-C:A & :)v '11- tr:t'x- p u
/

q ?;';; (,,s; n ot;lA;.
254. Diaberkata: Rasulullah $ bersabd a, "Dua Orn* *rn

mengadal<an akad jual beli berhak melakukan khUar selama merel<a

belun berpisah -atau beliau bersabda: Sebelum merel<a berdua

berpisah-. Kalau kdua pihak bercikap jujur dan terbuka, maka jual

belinya al<an menbaun keberkahan bagi kdua pihak. I{alau kdua
pihak saling menyernbunyil<an rahasia dan berbohong, maka

keberkahan jual belinW akan dihilangkal"Tos

Penjelasan:

Hadits ini berkaitan dengan masalah penetapan hak khigr
majlis dalam akad jual beli, dan hadits tersebut menegaskan hal tersebut.

Berdasarkan hadits ini pula Asy-Ssnfi'i dan ahli fikih ahli hadits

mengemukakan pendapat106. Sedang Imam Malik dan Abu Hanifah

105 HR. Al Buktrari lebih dari satr tempat dengan redaksl setnacam ini, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tlrmidzi, dan Ahmad.

106 Di antara ulama yang mengemukakan pendapat serna@m ini dari kalangan
sahabat -berdasarkan keterangan yang telah diceritakan oleh Al Bukhari-
adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Barzah Al Aslami, hnu Umar, hnu Abbas, Abu
Huraimh dan lainnya. Dari kalangan tabiin: Syrraih, AsySyi'bi, Thawus, Atha',
hnuAbi Maliloh.
hnu Mundzir juga telah merir,vayatkan pendapat ini dari Sa'id bin Al Musayyab,
Az-Zlhri., dan Ibnu Abi Dzi'bin dari kalargan ulama Madinah. Darl Al Hasan Al
Bashri, Al Auza'i, Ibnu Juraij dan lalnnya.
Al Hafizh (Fathu Al kri,4/2261berkata, "lbnu Hazrn secara berlebihan berkata:
sepengetahuan kami tidak ada satupun dari kalangan tabiin yang menentang
pend4pat itu kecuali ArNuktn'i seorang. Rirurayat yang diingkari bersumber dari
Syumih. Yarg shahih darinyra ialah pendapat semacam ini."
Al Haftzh dan lainnya dari kalangan tokoh ahli hadib telah melakukan penelitian,
bahwa png dibmt pertimbangan adalah riwapt Malik, bukan pa'rdapatrya, dan
hadits ini berada di atas pendapatnya dan pendapat lainnya, tidak dibalik.
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mengingkarinya. Ibnu Hubaib -salah seorang pengikut Imam Malik-
sepakat dengan ulama yang menetapkannya.

Mereka yang mengingkarinya berbeda pendapat dalam segi

alasan mengenai hal tersebut. Ada beberapa pandangan yang muncul di

hadapan kita sekarang:

Pertama, hadits tersebut adalah hadits yang ditentang oleh

periwayatrya sendiri. Setiap hadits yang sexnacam itu, maka tidak bisa

digunakan landasan hukum. (a) Imam Malik telah meriwayatkan hadits

tersebut, namun dia tidak pemah menganukakan pendapat berdasarkan

hadits ini. (b)Seorang periwayat, jika dia menentang, maka kemungkinan

dia mempunyai pengetahuan mengenat ke-shahihan hadits tersebut,

akibatnya dia menjadi orang yang fasik, sehingga riwayatnya tidak bisa

diterima. Ada kernungkinan dia fidak mempunyai pengetahuan

mengenai ke-shahihan hadits tersebut, lalu dia lebih mengetahui

berbagai motif yang terkandung di dalam hadits yang diriwayatka4,

sehingga dia memilih mengikuti motif tersebut.

Masalah tersebut dapat dijawab dengan dua pandangan, yaitu:

a. Tertolaknya premis kedua. Yaifu bahwa seorang periwayat

jika menentang riwaptnya sendiri, maka riwayatrya tidak

bisa digunakan landasan hukum. Pemyataan seseorang "jika

periwayat mempunyai pengetahuan mengenai ke-shahihan

hadits tersebut, maka dia orang yang fasik" menjadi tertolak.

Karena boleh saja dia mempunyai pengetahuan mengenai

ke-shahilran hadits tersebut, dan dia menentang karena

menurutnya ada keterangan yang rajih yang menentangnya.

Dia tidak harus bertaqlid dalam masalah ini.

Pemyataan seseorang "kalau dia tidak mempunyai pangetahuan

mengenai kqshahiban hadits tersebut, dan dia lebih mengetahui

riwayatnya, lalu dia lebih mernilih mengikutingn riwayat tersebut" juga

tertolak. Karena, jika hadits tersebut telah diakui keberadaannya sebab
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sifat adil yang dimiliki para periwayatnnya, secara zhahir waiib

mengamalkannya. Sehingga tidak boleh mengesampingkannya hanya

karena kebimbangan dan spekulatif.

Hadits ini diriwayatkan melalui banyak sanad. Jadi, kalau dirasa

sulit menjadikannya sebagai sumber hukum dari jalur riwayat Imam

Malik, maka tidaklah sulit dari jalur yang lain. Hal tersebut - maksud

saya penentangan periwayat terhadap riwayatnya sendiri, membuatnya

cacat unhrk digunakan landasan hukum - hanya terjadi ketika yang

diperkirakan shahih hanya sumber tersebut. Jadi, berdasarkan perkiraan

ini, pengamalan hadits ini berganfung pada riwayat Malik. Namun

kenyataannya, dengan batalnya sumber tertenfu belum tenfu

membatalkan sumber hukum tersebut.

b. Dari berbagai alasan tersebut adalah, hadits ini adalah khabar

Wahid (hadits yang hanln diriwayatkan melalui satu jalur) yang

berhubungan dengan masalah yang menimpa segala sisi secara merata.

I{habar Wahid yang berhubungan dengan masalah yang menimpa

segala sisi secam memta ifu tidak bisa diterima.

Alasan ini fidak bisa diterima, karena berbagai persoalan jual beli

termasuk kategori sesuatu yang disampaikan berulang-ulang yang

jurnlahnya tidak terbatas. Persoalan sernacam ini, ketenfuan hukumnya

bisa diketahui secara merata. Selain ifu, juga karena kebiasaan menuntut

bahwa sesuafu yang bersifat merata, telah diketahui oleh semua orang.

Jadi, kesendirian seseorang yang menggunakan sumber ini telah

menyalahi kebiasaan, sehingga harus ditolak.

Masalah tersebut dapat dijawab, bahwa dengan menolak kedua

premis ini sekaligus. Premis pertama -yaitu bahwa jual beli adalah

sesuafu yang menimpa berbagai segi secara merata- jual beli memang

demikian. Akan tetapi hadits tersebut menegaskan tentang penetapan

khilnr (menentukan pilihan) membatalkan akad. Pembatalan akad
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bukanlah sesuafu yang menimpa semua sisi secara merata dalam

berbagai macam jual beli.

Karena keberanian mengadakan jual beli secara zhahir

memperlihatkan kesenangan dari masing-masing pihak yang

mengadakan akad, tentang sesuatu yang akan menjadi miliknya. Jadi,

kebufuhan mendesak terhadap pengetahuan tentang ketentuan hukum

pembatalan akad, tidak bersifat merata.

Sedangkan premis yang kedua tertolak: karena yang dibuat

pegangan dalam sebuah riwayat adalah sifat adilnya periwayat dan

keyakinannya mengenai riwayat tersebut, sedang yang menjadi

pegangan ini telah terpenuhi. Ketiadaan periwayat lain yang

meriwayatkan hadits tersebut, tdak patut disebut sesuatu yang

kontradiktif, karena boleh jadi dia tidak pemah mendengar hukum

tersebut.

Karena Rasulullah$ menyampaikan berbagai hukum kepada

perorangan dan kelompok, dan tidak mesti menyampaikan semua

hukum kepada semua orang mukalaf.

Berdasarkan syarat mendengar hukum secara langsung ini,

boleh jadi timbul riwayat yang menentang, maksud saya riwayat selain

periwayat ini. jadi, keterangan yang telah disebutkan di atas itu jika

memang adat menunfut demikian: adalah bahwa setiap sesuatu yang

diriwayatkan dari kalangan orang banyak tidak ada yang samar. Sedang

berbagai ketenfuan hukum yang parsial bukan termasuk dari bagian ini.

c. Dari berbagai alasan, hadits ini adalah hadits yang

bertentangan dengan qiWs jali dan pokok qiyas yang tegas (peristiwa

yang sudah ada hukumnya). Sesuatu yang demikian tidak dapat

digunakan sebagai landasan hukum. Pertama, Maksud kami mengenai

bertentangan dengan pokok-pokok qiyas adalah:sesuafu di mana hukum

itu telah disampaikan secara tegas dalam pokok qiyas. Sedang

keberadaan .farfu (sesuafu yang belum ada hukumnya) yang terkandung
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dalam dalil yang telah dinash, tidak bertentangan kecuali dalam halyang

diketahui kehilangan kemaslahatan yang layak diposisikan sebagai tujuan

pemberlakuan hukum.

Di dalam hadits ini terjadi semacam itu. Karena penolakan satu

pihak untuk membatalkan hak pihak lain dipastikan ada setelah

terwuiudnya perpisahan. Sedang sesuafu yang terjadi sebelum berpisah

sama artinya dengan setelah berpisah. Kedua belah pihak tidak boleh

berpisah kecuali dalam kondisi di mana kemaslahatan dipastikan tidak

ada. Kedua, Karena dalil yang tegas lebih diprioritaskan dibanding dalil

yang bersifat dugaan. I(habar Wahid adalah dalil yang bersifat dugaan.

Masalah tersebut dapat dijawab bahwadengan menolak kedua

premis tersebut sekaligus. Pemyataan cabang tidak terpisah dari

pokoknya tidak bisa kami terima, kecuali dalam berbagai kemaslahatan

yang tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum. Hal itu karena jual beli

terjadi secara spontan tanpa pertimbangan. Terkadang timbul

penyesalan sesudah memulai mengadakan jual beli. Sehingga penetapan

khipr relevan bagi masing-masing pihak yang mengadakan akad lual
beli, untuk menghindari kerugian akibat penyesalan, yang ada

dalamsuatu kasus yang mungkin terjadi bemlang-ulang. Dan

penetapannya mutlak tidak mungkin dilakukan setelah atau sebelum

perpisahan terjadi. Karena kerugian akibat pnyesalan ifu telah

menghilangkan hikmah kesepakatan atau akad jual beli dan kepercayaan

melakukan akad.

Sehingga tempat akad posisinya sebagai pelindung terhadap

pertimbangan kemaslahatan ini. Inilah aspek yrang menjadi bahan

pertimbangan. Di dalam masalah ini sesuafu yang dilakukan sebelum

berpisah tidaklah sama dengan sesuafu yang dilakukan setelah berpisah.

Selain itu, kami tidak sepakat bahwa hadits yang bertentangan

dengan pokok-pokok qiyas harus ditolak. Karena pokok qryas

ditetapkan berdasarkan berbagai nash, sedang nash-nash tersebut
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menetapkan hukum berbagai cabang tertentu. Kesimpulan akhir

pembahdsan ini adalah: Syara' mengecualikan sebagian ketentuan

hukum yang parsial dari ketenfuan hukum yang bersifat universal karena

memandang kemaslahatan yang membatasinya, atau sebagai benfuk

ibadah. Sehingga wajib mengikutinya.

d. Dari berbagai alasan,hadits ini adalah hadits yang kontradiktif

dengan ijmak ulama Madinah dan perbuatan mereka. Sesuatu yang

posisinya demikian, maka mengamalkan ijmak ini lebih diprioritaskan

dibanding hadits tersebut. Jadi, mengamalkan rjmak ini lebih

diprioritsakan dibanding hadits tersebut.

1) Alasannya adalah karena Imam Malik setelah meriwayatkan

hadits ini mengemukakan pendapat, "Menunrt kami hadits

ini tidak memiliki batasan yang tegas, dan tidak ada kasus

yang dipraktekkan berdasarkan hadits ini."

2) Ketika ulama Madinah yakni mereka yang berdomisili di

tempat furunnya wahyu, wafatrya Rasul berada di tengah-

tengah mereka, dan pengetahuan mereka mengenai nasikh

dan mansukh lebih mengutamakan Umak ini, maka

penentangan mereka terhadap sebagian hadits, memastikan

bahwa mereka mempunyai pengetahuan mengenai suatu

hal, yakni dalil yang menghapus hukum (nasikh) atau dalil

lain yang rajih, yang menetapkan keharusan meninggalkan

praktek berdasarkan hadits tersebut, dan tidak dugaan buruk

yang alamatkan kepada mereka. Sehingga, mengikuti

mereka menjadi suafu keharusan. Hal tersebut lebih unggul

dibanding khabar Wahid yang kontradiktif dengan perbuatan

mereka.

Jawaban mengenai apologi tersebut terdiri dari dua sisi, yaitu: a.

Menolak premis yang pertama.
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Yaitu masalah ini termasuk hasil kepufusan Umak ulama

Madinah. Penjelasannya terdiri dari tiga sisi. Di antaranya adalah bahwa

setelah kami merentrngkan redaksi milik Imam Malik, kami tidak pemah

menjumpai redaksi yang tegas menyatakan s@ara konkrit bahwa

masalah ini adalah ijmak ulama Madinah. Kesimpulan ini bisa diketahui

dengan meneliti berbagai redaksi yang diungkapkannya. Kedua, bahwa

kemungkinan yang dimaksud ijmak di sini adalah ijmak terdahulu (sa6i7)

atau susulan Uahiql. Ijam' yang pertama batal, karena lbnu Umar yang

juga tokoh utama mufti Madinah pada masanya, dia mernpunyai

pendapat adanya penetapan khSnr majlis. Ijma' kedua juga batal.

Karena Ibnu Abi Dzi'bin -generasi seangkatan Imam Malik dan semasa

dengannya- dia bersikap keras terhadap Malik ketika dia mendengar

kabar tentang penentangan Malik terhadap hadits tersebut.

b. Menolak premis yang kedua.

Yaifu bahwa ijmak ulama Madinah dan pengetahuan mereka

lebih diprioritaskan daripada khabar Wahid secam mutlak. Penolakan

tersebut karena kebenaran yang tidak diragukan lagi adalah bahwa

pengetahuan dan ijmak mereka tidak dapat diposisikan sebagai dalil

hukum dalam masalah yang penggalian hukumnya melalui metode

ijtihad dan penelitian. Karena dalil yang memelihara sekelompok orang

dari kesalahan dalam ijtitnd tidak menyentuh sebagian dari mereka dan

tidak ada sumber lain yang bisa memelihara kesalahan ifu selain dalil

tersebut.

Bagaimana mungkin ada pemyataan bahwa orang yang

berdomisili di Madinah dari kalangan sahabat .& bisa diterima

perbedaannya selama mereka masih berada di Madinah, lalu jika dia

telah keluar dari Madinah, maka perbedaannya tidak bisa diterima? Ini

adalah sesuatu yang tidak mungkin. Karena menerima perbedaannya ifu

berdasarkan pertimbangan sifat-sifat yang melekat pada dirinya di mana

pun dia bemda.
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Sehingga masalah ini mesti menerima perbedaan pendapat di

kalangan ulama Madinah dengan sebagian sahabat 37ang berada di luar

Madinah, setelah terhentinya wahyr dan meninggalnya Rasulullah$r.

Jadi, setiap brjih atau p€ngunggulan berbagai pendapat 5nng

dikernukakan oleh ulama penduduk Madinah dan berbagai sifat yang

terhimpun pada diri mereka, benar-benar ada pada diri sahabat ini, dan

tidak pemah hilang dari dirinSra akibat dia dari Madinah.

Seomng tokoh utama ahli ijmak dari kalangan atrli sunah telah

keluar dari Madinah. Dia adalah Ali bin Abi Thalib rg. Dia banyak

mengemukakan pendapat di kak. Bagaimana mungkin mengabaikannya

jika ularna Madinah berbeda pendapat dengan pendapatnya? Dan dia

adalah pemimpin mereka. Dernikian pula dengan hnu Mas'ud {5,
kompetensi pengetahuannya telah diketahrd. Selain mereka berdua telah

keluar dari Madinah, dan mereka telah m€ngernukalon beragam

pendapat.

Harrlra sap sebagian ularna meng€rnulolon pendapat bahwa

berbagai perrnasalahan yang diperselisihkan dt luar Madinah adalah

diperselisihkan juga di Madinah. Dia mengklaim umum dalam masalah

perbedaan pendapat tersebut.

e. Telah disampaikan dalam sebagian riwayat hadits, " TidaWah

boleh bagi masing-mastg pihak mqinhkan dii, l<arena khawatir dia

manbbll<anryri' tambahan ini dapat digunakan dalil atas tidak adangra

khijar majlis ditinlau dari segi kalau seandainya akad saja tidak cukup,

mal<a tidak perlu mernbatalkan akad dan tidak dituntut berlari untuk

manghindari dari pernbatalan akad.

Masalah ini dapat dijawab bahwa Snng dimaksud dengan ajrLfr

"pernbblan akad'adalah pernbatalan jual beli berdasarkan kaentmn
LhiSnr. Kesimpulan akhir mengenai pembahasan ini adalah penggunaan

majazdalam redaksi airl;fr "panbtalan akad'
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Akan tetapi redaksi tersebut bisa langsung mentrnjukkan arti ini

jika ada dalil yang menegaskan hal tersebut. Dan dalil itu menegaskan

dua sisi, yaifu:

1) Pembatalan jual beli ifu bergantung pada unsur papisahan.

Jadi, lika kita mengarahkannp @, l<hi5ar pernbatalan

akad, maka keberganh.rngannya pada perpisahan benar

adanya. Karena hak lthgnr meniadi hilang sebab adanSn

perpisahan. Dan jika kita mengarahkannya pada

pembatalan akad. Maka pernbatalan akad itu tdak
bergantung pada perpisahan, dan tidak hangra dibatasi

dengan tempat akad.

2) Jika kita mengamhkannya rrrda t<hipr pernbatalan akad,

maka perpisahan membatalkan akad secara paksa.

Sehingga mencegah perpisahan 37ang mernbatalkan kh@
diberikan kepada Sedanglen jika kita

mengamhkannla pada perrbatahn secara hakiki, maka

hasilnya sudah dapat diketahui bahwa tdaklah dilarang bagi

seseoftrng unfuk meninggalkan karena takut
pernbatalan akad. Sesudah ifu tidak ada 5nng tersisa kecuali

meneliti tentang .larangan berpisah 37ang ditegaskan oleh

hadits tersebut.

f. Interpretasi hadits tersebut dengan mengarahkan reda!<si,
&r-El| "kedua pihak yang mengadakan akad iual bdi" dengan arti

t

futVt "kedua pihak yang terlibat tawar-menawar" karena kondisi

mereka akan berpulang pada jual beli, dan mengarahkan redaksi 1$r
"menentukan pilihan" dengan arn J-{dr;(; "khapr menerima atau

meneruskan jual beli"
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Masalah ini bisa dijawab bahrrra penyebutan redaksi 9et$t
"kedua pihak 1nng terlibat tawar-menawar" dengan istilah rdaksi

cbdt "kedua pihak yang mengadakan akad jual beli" adalah maiaz.

Jawaban ini lalu ditentang dargal pemyrataan bahura

penyebutannlp dengan isfilah redaksi fr$, "kedua pihak ltan{g

mengadakan alrad iual bdi" setelah selesainya alGd jual beli juga maiaz.

Lalu mengapq kamu s€nua meng€rnukakan pendapat bahwa

dengan art rnajaz ini lebih utarna?

t\,Iala atas pertanlpan ini dikernulekan iawaban bahwa iika iud
beli itu telah t€riad, maka haldlot redaksi tersebut menjadi ada. Jadi,

rl,rapz ini l€bih mendelnti tnkikat png sebenamya dari pada majaz gnrg

sama sekali udak p6nah ada hakikatr5ra kefilo mengucapkannya. Yaihl

redalsi t€rs€but dengan 
^td 

,br$l "kedua pihak yang

terfibat tawar-mcnaffil"

g. Mqanhkan redalrsl d8r "perpisahan" dengan ilri
p€rpisahan dengan lata*ata. FIal ini s€Dara qnra'telah dik€tahui. Allah

& berftrman, ..!tji ob ",lb kduanSa bacaai, ..." (Qs. An-Nisaa'

l4l: 130) bercerai dari pernikahan

Masalah ini dapat dijawab bahwa hal tersebut menyimpang dari

arti secara let€ral. Karena arti Snng mudah dimengerti adalah perpisahan

dengan meninggalkan ternpat. Di samping itu di dalam sebagian riwayat

telah disampaikan "slama kduanja belum bapiah meninggalkan

tanpat merel<a bqdua." Hal ini menegaskan s@ara konkrit maksud

tersebut.

Terkadang lnng pertama ditentang dengan pernyataan bahr,va

hakekat perpisatran fidak hanya dibatasi dengan ternpat, bahkan

hakekatr5n dikenrbalikan pada persoalan di rrlna bersepakat. Jika

bersepakat dalam kata-kata, maka perpisahan terjadi dalam kata-kata,
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dan jika bersepakat dalam selain kata-kata, maka perpisahan itu dengan

meninggalkannya.

Masalah ini bisa dijawab bahwa mengarahkan redatsi d!8r

"perpisahan" dengan arti selain ternpat dengan indikator tertenfu,

adalah najaz.

h. Sebagian ulama m€ngernukakan pendapat, Pmktek

berdasarkan zhahb hadits tersebut menjadi sulit. Karena hadits ini

menetapkan khitrar bag setiap pihak dari kedua pihak yang

mengadakan akad jual beli atas pihak yang lain. Maka situasi yang

terjadi tidak lepas dari adakalanya kedua pihak bersepakat dalam

menenfukan safu pilihan atau berselisih pendapat.

lalu jika kedua pihak telah bersepakat, maka bagi satu pihak

tidak bisa menetapkan khiSnratas pihak gnng lain. Dan iika kedtn pihak

berselisih pendapat, misaln!,a satu dari kedua pihak mernihh

membatalkan akad, sedang pihak 5nng lain mernilih menenrskan akad -
sungguh mr.rstahil masing-masing dari kdua pihak menetaplen khigr
lefiadap pihak 5ang lain, karena penggabungan antara mernbatalkan

dan meneruskan akad adalah mustahil, sehingga hadits ini harus

ditafsirkan. Namun kami tidak membutuhkan penafsiran hadits tersebut.

Cukup bagi kami mencegah kamu sernua unfuk mengambil kesimpulan

dalil berdasarkan zhahirladits tersebut.

Masalah ini bisa dijawab 
' bahwa misalnya dengan

mengemukakan pemyataan bahwa Rasulullah S tidak pemah

menetapkan secara mutlak harus ada khiynr, tetapi beliau hanya

menetapkan khiyar, dan beliau tidak pernah be,r'komentar tentang

kandungan dibalik khigrtercebut, lalu kami menafsirkannya dengan arti

Ahiyar dalam pembatalan akad. Sehingga masing-masing dari kedua

pihak dibolehkan menetapkan kh&nr terhadap pihak yang lain.

Sekalipun pihak lain itu menolak khilartersebut.
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1. Diklaim bahwa hadits tersebut adalah hadits yang dihapus

ketentuan Adakalanya karern ulama Madinah sepakat atas

ketiadaan kh&ar majlis. Konsensus ini menegaskan tentang
penghapusan hukum. Dan adakalanya karena ada hadits tentang

perselisihan kedua belah pihak yang mengadakan jual 6.1i107, karena

hadits ini menuntut adan3n kebutuhan mendesak terhadap dua btnh

sumpah. Hadits ini hendak memberikan kepastian berlanjukrya akad.

I(arena l<alau l<hijar ifu diadakan, maka keberadaannya menjadi cukup

dalam menghilangkan akad kefika terjadi perselisihan. Pandangan ini

sangat lemah sekali.

Sedang penghapusan hukum karena praktek png dilakukan

penduduk Madinah, kami tehh membahasnya. Penghapusan hukum

(naskh) tidak bisa ditetapkan dengan cara spekulatif. Mumi perbedaan

belum tentu berhrjmn merrghapus hukum. Karena boleh jadi

mendahulukan dalil 5nng lain mjih dalam dugaan mereka ketika terjadi

konbadiktif antara b€rbagai dalil menurut mereka.

Serr&retara pengambitan kesimpulan dalil berdasarkan hadits

e;1,gr'Jitgt "perselisihan antara kedua pihak Sang mengadakan akad"

sangat lernah sekali. Karena hadits ini bersifat muflak atau umum kalau

dikaitkan dengan masa perpisahan dan masa di tempat akad. Sehingga

ditafsirkan dengan masa sesudah perpisahan. Tidak ada kebufuhan yang

mendesak untuk menghapr.rs hukum. Penghapusan hukum tidak

berubah manjadi dernikian kecuali dalam keadaan yang memaksa.

ro7 HR. Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud berupa hadib marfu'
dengan redalsi,

. 9r3r; if gi! r Qv i y- v'J:;n6,A W ;-)- :t, e#r ui+ r ri1

"Jika kdua pihak yng magadakan alad jual beli berselisih pendapat, sdang di
antara mereka berdw b;dak ada sal$i/bukb'. Mal<a pen5pban yang dibqarkan
adalah pen4ataan fnilik bnng alau mqeka berdua saling
mengembalilarl'.
Sedang hadib 1nng diriurayatkan Al Hakim, Abu Daud, Al Baihaqi, dan At-
Tirmidzi menggurnkan redalsl "pernyataan yang dibenarkan adalah pemyataan
penjual, sedang pembeli boleh mengajukan kfipar."
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j. Menafsirkan kata -y(1ir "men€ntukan pilihan" dengan khircr

pernbelian, abru khgnr penambahan harga atau barang lnng dihargai.

Jika makna ldriw ini masih bersifat spekulatif, maka penafsirannya

belum tenfu sesuai dengan apa yang telah kamu sexnua sebutkan.

Masalah ini bisa dijawab bahwa menafsirkannya dengan khiSnr

pembatalan akad lebih tepat karena ada dua muatan, ynifu:

1) Redaksi 19jt "-*enturkan pilihan" penggunaannya dalam

kluw pembatalan akad telah dikenal sejak masa Rasulullah

S. Sebagaimana terungkap dalam hadits Hibban bin

Munqidz ]9.1r U2 "l<amu berhak khiyai' Jadi, yang

kehendaki dan khi5ar tersebut adalah khit , pembatalan

akad. Hadits al mushatmh(penggemuka") d)tt )|gJu;'fi "diu

berhak l<hiyar selama tiga had' ynng dikehendaki di sini

adalah khip, pembatalan akad. Ift[nr 5ang disebutkan di

sini ditafsirkan demikian, karena ketika maksud khigr iht
telah kenal sejak rrr.rsa Nabi S, maka lebih tegas

nnlsudnya.

2) Ada yang mencegah unfuk menghendaki masing-masing dari

kedua kh|nr tersebut. Khiyar pembelian, karena yang

dimaksud dengan istilah fr!3l, "kdua pihak Wng

mengadakan jual belf adalah .irtlrA, "kdua pihak ynng

mengadakan akad' Sedang redaksi i-$Ait adalah kedua

pihak yang mengadakan akad, setelah akad atau

kesepakatan ifu muncul dari kedua pihak, maka fidak

dibolehkan bug, mereka melakukan khgnr pembelian,

apalagi hal tersebut muncul dari kedua pihak hingga masa

perpisahan.
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Sedang khijar menyrsnrl tambahan harga atau barang yang

dilual, tidak mungkin menafsirkan sernacarn ini menurut ulama yang

mengemukakan pendapat adanya khiWr secara mutlak, atau tidak

adanya khi5ar secara muflak. Karena khiWr tersebut jika tidak

dibolehkan bagi kedua pihak, rnaka l<higartusebut juga tidak dibolehkan

bagi kedua pihak hingga masa perpisahan.

Jil<a khi5ar itu a&, maka itu terjadi setelah berpisah

meninggalkan majlis. Bagaimana itu terjadi, mereka berdua tidak berhak

melakukan l<hi5ar tersebut, serta berakhir hingga perpisahan terakhir.

Khayar yang ditetapkan oleh nash hadits adalah khiWr yang bemkhir

hingga perpisahan terakhir.

Kemudian dalil yang menegaskan bahwa maksud yang

dikehendaki dari khi5nr tersebut adalah khilar pembatalan akad, dan

dari kedua pihak yang mengadakan akad jual beli, keterangan yang telah

disebutkan bahwa Imam Malik dinisbatkan menentang hadits tersebut.

Hal ini tidak benar kecuali jika menafsirkan redaksi t#r "menenfukan

pilihan", isfilah lQ[lr "kdua pihak Sang mengadalan jual beli', dan

.rlJP)t "perpisahan" sesuai dengan keterangan gang telah dikemukakan.

Dernikanlah sebagian peneliti mengemukakan pendapat, hanya saja

pendapat ini sangat lernah. Karena keterkaitan Imam Malik terhadap

penentangan tersebut fidak dari seluruh umat, tidak pula dari mayoritas

mereka.
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Bab: Jtral Beli yang Dilarang

int Jyrlf q^* hr gr'rtjil, ** ej '* -too

i\€urt;,V'srLpet- !.i;.u{r f "4',rt #\"'u
,i;tjitr- #)It * ,*: ,-it )4')l ',14 ol ,p ,p:St

.*yP'tr*Yi';
255. Diriuaptkan dari Abi Sa'id Al Khudri S, bahwa

Rasulullah $ Melarang jual beli munabdah-yau seseomng yang

melemparkan bajunya dengan fujuan menjual kepada oftmg lain

sebelum dia sempat mernbolak-balikannya atau melihatnya-, dan

melarang jual beli mulamaal>mulamasah adalah menyentuh kain, dan

tidak melihatrya-. " 108

Penjelasan:

Ulama sepakat atas dilarangnnln kedua jenis jual beli ini.

Namun, mereka berbeda pendapat mengenai tafsir Li)lil menurut

sebuah pendapat adalah, memposisikan senfuhan sebagai benfuk jual

beli, misalnya sa'i penjual mengatakan,"Jika kamu menyentuh

pakaianku, berarti pakain ini dijualkepadamu dengan harga sekian".

Jual beli jenis ini batal atau tidak sah, karena dinilai ada

penggantungan shighatalad dan m€rubah dari shighat akad Snng dibuat

pertama kali untuk jual beli secam sSrara'.

Menurut sebuah pendapat, jual beli ini termasuk model mubthah
(saling memberi tanpa kata-kata). Memrrut sebuah pendapat,tafsimya

108 HR. Al Bukhari dengan beragam redaksi, Muslim, Abu Daud, Ar.Nasa'i dan
Ahmad.
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adalah ses@rang menjual kepada orang lain dengan syarat jika dia

menyenfuh kain, maka iual bdi benar-benar teriadi, dan hak kh@
menjadi hilang. Janis jual beli serncaln ini juga batal, karena

perqnratan ynng batal.

fuy-Syafi'i menafsirkanngn, bahwa seseorang mernbawa kain

yang dilernpit atau dalam kondisi lrang gelap, lalu orang yang

menginginkan kain itu menyenfuhnya, dan pernilik kain berkata: Aku

menjual kain ini kepadamu denigan qnrat senfuhanmu diposisikan sama

dengan melihat. Jenis jual beli sernacam ini juga batal jika kta
menghukumi batal jrral beli barang yang tidak tenlihat. Demikian pula

jika kita menghukumi sah Fd beli tersebut, karena mendudukan

senfuhan sama dengan melihat. Menurut sebmh pendapat, seseomng

berusaha meniadakan persyardm khiyar.

Redalsi hadits 5rang tdah dikernukakan pengaftmg: Menuntut

bahwa akad jual beli serracarn ini batal ditinjau dari segi: tidak melihat

barang dan pernbolak-balikan. Hadits ini jWa dipergunakan dalil bagi

ulama yang melarang iual beli bamng yang tidali terlihat, karena

mengimplernentasikan motif @rangan tersebut.

Sedang ulama lrag menetapkan persyaratan adanSn

pembatasan dengan sifat tertentu dalam jual beli barang yang tidak

terlihat, hadits ini tidak diposisikan sebagai dalil tentang jual beli

tersebut. Karena hadits tersebd.tidak menyinggung soal sifat.

Sedang istilah a.iiri(r tafsimya telah disinggung di dalam hadits

tersebut + i"-l ary ;*jt t* tlfr "laitu saeomns yans

bajunya tanpa melihah5a". Pernbahasan mengenai motif pelarangan

jualbeli ini sama seperti yang telah dikemukakan di atas.

Perlu diketahui bahwa kedua pokok pembahasan perlu

pemilahan antara jual mu'athah dengan kedua model jual beli ini. .]adi,

jika motif pelarangan ifu karena tidak adanya melihat barang seperti
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yang disyaratkan, maka perbedaannp sangat ielas. Sedang ,il-
ditafsirkan dengan penafsiran yang tidak demikian, maka dalam kordisi

semacam ini perlu pemilahan antam jenis iual beli ini dengan masahh

mu'athah menurut ulama yang mernbolehkannya.

ht * lnr J?r"of '.-ht ofr r;j ,r) * -yo1

\) ,yp-; g ,*'# e It otijSr f# 't .Jtt'rLi *
,?..';; WG.t yi ,€t b:-a rj 98'*G e i, t:#ta
'u Gb3 s1, W* rf, ni<;l W; r\tlyx- ol 

"". ,o$t
"'-rd

t)fr o

t3u tJ

_* ,yGtc

256. Diriwayatkan dari Abu Huraimh 49, bahwa Rasulullah #
bersabda, "Janganlah karnu semua mencqat kendanan pan pdagqg
di tengah perT'alanan, janganlah sebagian l<alian mengadakan i@I Mi
atas jual beli sebagian 5nng lain. Janganlah l<amu melald<an pmktek

najsy. Janganlah orang Wng bertempat tinSgal menebp (MhA)
membeli barang milik omng nomaden hadi). Janq@nlah kanu
melakukan penggemukan kambing. Siapa Sang mantbdinga, mah dh
boleh memilih anbra dw perb'mbangan, saudah dia mqnmh rusu

kambing tersebut, jika dia sefuju, maka dia bin mqtahan unfuk dirin5a,

dan iika tidak menyukainSn, rnale dia boleh mengantblil<anryn di
tambah safu sha'kurma."

Redaksi lain menyebutkan, "dia bqhak khiWr selann tiga

6u,i."lQ9

109 HR. Al Buktrari dengan redaksi sernacam ini, Muslim, Abu Daud, dan ArNasa'i.
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Penielasan:

Redaksi 96!r ,iti "mancwat kandataan di tengah

perjalanan" termasuk jenis jr.ral beli yang dilarang. Karena ada indikasi

kerugian. Ilustrasinp adalah seseonlng mencegat sekelompok orang

yang membawa barang, lalu dia membelinya dari mereka sebelum

mereka tiba di kota, sebelum mereka mengetahui harga jual barang.

Diskusi mengenai jualbeli model ini ada tiga pokok pembahasan.

Pertama, lamngan. Jadi, kalau seseorang mengetahui larangan

tersebut serta bemiat melakukan pencegatan, maka jual beli itu
hukumnya haram. Jika dia keluar untuk tujuan yang lain, lalu dia melihat

sekelompok orang yang datang, lalu dia membeli (barang dagangannya),

dalam masalah berdosa atau fidaknya Imam AsySyafi'i memiliki dua

pandangan, yang azhahar fiebih kuat) dari kedua pandangan itu

menyntakan berdosa.

Kdua, jual beli selrlacam ini sah atau batal. Jual beli model ini

menurut AsySyafi'i sah, sekalipun dia orang yang berdosa. Sedang

menurut ulama lainnya: jual beli model ini batal. Sumber 5nng menjadi

sandarannya adalah bahwa larangan menunjukkan arti batal. Sedang

sumber yang menjadi sandaran Asy-Syafi'i adalah,larangan tidak kembali

kepada esensi akad itu sendiri, perbuatan ini fidak sedikitpun

mencederai rukun dan per-syaratan jual beli. Akan tetapi larangan ifu

berfujuan menolak kerugian yang menimpa rombongan pedagang. Hal

ifu tdak mencederai esensi jual beli.

Ketiga, penetapan khiyar. Jadi, selama tidak ditemukan unsur

penipuan terhadap diri rornbongan pedagang, di mana mereka

mengetahui harga jual barang, maka tidak ada khiyat. Jika tidarh

demikian, maka kalau seseorang membeli barang dari mereka dengan

harga lebih murah dibanding harga jual barang, maka mereka berhak

227IhkamulAhkam



khiyar. Kandungan yang termuat dalam redaksi sebagian pengarangllo,

yakni "bahrua dia memberikan infornnsi bohong tentang harga jual

kepada mereka", bukanlah persyaratan dalam menetapkan khtyat.

Kalau seseorang mernbeli bamng dari mereka sepadan dengan

harga jual di suatu kawasan atau lebih tinggi, maka di dalam masalah

penetapan l<hiynr bagi mereka ada dua milik $nli'iyah.
Sebagian mereka mengernukakan pandangan hilangn!,a fujuan

tersembunyi, yaifu uns'ur penipuan dan kerugian, jadi tidak ada

penetapan khiyar. Sebagian lainnln mengemukakan pandangan dengan

kembali ke redaksi hadits yang menyampaikan penetapan khiSnr bagi

mereka, sehingga hadits ini diberlakukan sesuai dengan zhahimya. Tidak

melirik tujuan yang tersembunyi di

Jika kita menetapkan khiyar, apakah khitn, berlaku seketika itu

juga atau diperpanjang hingga tiga hari. Di dalam persoalan ini terjadi

perbedaan pendapat milik para pengikut fuy-Syafi'i. Yarry azhharyang

pertama.

Redaksi f g e 'P e li ".pnganlah s&gian l<atnu

mengadakan jual beli atas jual beli sebagian jnng lain" telah ditafsirkan

dalam madzhab Asy-Syafi'i. Ilushasinln adalah seseorang hendak

mernbeli suafu barang, lalu ada orang lain memintanyaunfuk

membatalkan pembelian tersebut, karena dia hendak menjual barang

yang lebih baik dibanding barang tersebut dengan harga lebih murah.

Senada dengan sabda nabi tersebut adalah mengadakan

pembelian atas pembelian yang lain. Ilustrasin5n adalah seseorang

meminta penjual unfuk membatalkan penjualannya tersebut, karena dia

hendak membeli barang itu darinya dengan harga yang lebih tinggi.

Kedua benhrk jual beli ini hanya akan tergambar dalam kasus

ketika jual beli dalam situasi yang dibolehkan dan sebelum ada kepastian

110 Dalam catatan pinggir naskah asli tertulis: dia adalah Al Ghazali.
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jual beli. Sebagianahli fikih mernberlakukan larangan ini dan

membatasinya dengan persyaratan jika dalam model jml beli sernacam

ifu tidak ada unsur kerugian yang sangat buruk.

Jadi, ;ika pembeli merugi dengan kerugian yang sangat buruk,

maka seseoftrng boleh memberitahukannya unfuk mernbatalkan

pembeliannya, dan dia hendak menjual dengan harga yang

lebih murah. Senada dengan hal ini: penjual merugi, lalu seseorang

memintanya unfuk menrbatalkan penjualanngn, dan dia hendak membeli

barang darinya dengan harga 1nng lebih tinggr.

Sebagianahli fikih ada lrang mernberikan penafsiran

"mengadakan jual beli atas jual beli yang lain" dengan "mengadakan

penawaran atas penawaran lang lain" Ilustrasinln adalah: seseorang

mengambil suafu barang karena hendak membelinya, tiba-tiba ada omng

lain berkata kepadanya, "kembalikan bamng ifu, karena aku hendak

menjual kepadamu lebih baik dari barang itu dan lebih mumh" Atau

seseorang berkata kepada "mintalah barang itu kembali,

karena aku hendak membelinya darimu dengan harga 5ang lebih tinggr"

l-arangan haram mengadakan jual beli model ini menurut para

pengikut As5rSyafi'i mempunyai dua persyaratan, 5raifu:

1) Ada kepastian harga. Sedangkan pelelangan barang dalam

kasus seseorang yang merninta tambahan harga: maka si

pemoh,cn berhak mendapat tambahan harga afas pihak

termohon. Dan dialah yang mendapatkannplll.

111 Tehh disampaikan dalam nasalah jual beli bagi orang yang hendak merninta
tambahan harga, hadits 5rang telah dipublikasikan oleh pemilik htab As-Sunan
dan Ahmad dengan redaksi yang panlang dan benrpa ringkasan. Redaksi rnilik
At-Tirmidzi dari Anas adalah, "SesungguhnSa Nabi $ pernah menjual alas

pelarn dan anaka panah. Beliau bertanya, "Siap Wg herilak membeli aks
pelam dan anak panah ini?'lalu seseorang berkata, "Aku ambil kedua bararE
ini dengan harga safu dirham." lalu beliau bertanyn, "Siap 5ang membeli lebih
di aks safu dirham?' Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada beliau,
lalu beliau menjual kedua barang itu kepadanya."
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2l Ada unsur suka sama suka antara kedtn pihak yang saling

tawar-menawar secam konkrit.

Jadi, kalau ditemukan unsur yang menegaslon suka sama zuka,

namun tidak konkrit atau tegas, maka ada dua pandangan. Sikap

diamnya seseoftmg bukanlah termasuk indikator lrang menegaskan suka

sama suka, menurut mayoritas dari kalangan ahli fihh.

Redaks t-&$'tj "jangantah kamu metakukan pnktek najsgl'

adalah termasuk kegiatan jual beli yang dilarang karena ada unsur

merugikan. Ilustrasinya adalah seseomng menaikan harga barang gnng

dijual karena hendak menipu orang lain, sedang dia mengingrnkan

barang tersebut.

Kata dasar redaksi ini masih diperdebatkan. Menurut sebuah

pendapat, diambil dari makna itsamh (provokasi atau rangsangan).

Seolah-olah najisy (pihak penawar yang bermaksud agar orang lain

menawar lebih tinggi) merangsang keinginan orcmg yang mendengamya

untuk menawar lebih tinggr. Seolah-olah redaksi ini diambil dari

penggiringan he',rran liar dari safu tempat ke tempat lan (itsaraful unhsyl

minal makan ihl makan).

Menumt sebuah pendapat redaksi ini semula bermakna pujian

atas sesuatu dan menghargainya (madhu asy-syai ua ithra'uhu\.

Tidak ragu lagi bahwa kegiatan jual beli model ini hukumnya

haram. Karena menyimpan unsur penipuan. Sebagianahli fikih

mengemukakan pendapat bahwa jual beli model ini hukumnya batal.

Sedang menurut madzhab Asy-Syafi'i hukumnya sah.

Al BuLhari dalarn shahilnya berkata: Atha' berkata: Aku pemah menjumpa
dengan banpk ulama, mereka berpendapat tidak rnasalah dengan jual beli harta
rampasan perang bagi orang yang hendak meminta tambahan harga.
Diriwayratkan dari hmhim An-Nukha'i: bahwa dia tidak menyukai penjualan bagi
orang yang meminta tambahan harga. Al Auza'i dan Ishaq secara khusus
membolehkan jual beli harta rampasan perang dan warisan. Wallahua'lam.
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Sedang hukum penetapan khSar bagi pihak pembeli akibat

tertipu oleh tindakan provokasi ini, kalau provokasi it'tr lnajsl bukan

kategori model jual beli muathah dari pihak penjual, maka tidak ada

penetapan khiyar mururut para pengikut Asy-Syafi'i.

Redal$i ,i4qJ, *At 'A "jwt Mi wng diadakan oleh omng

png bertempat tinggal menetap (hadhir) dangan oftng nomaden (bdi)'
termasuk kategori jual beli yang dilarang, juga karena ada unsur lang
merugikan.

Ilusbasinp adalah, orang nomade,n atau omng kampung

mernbawa barangnya ke sebuh kawasan karena hendak menjualnya

dengan harga jual pada hari ifu dan pulang kernbali. Tiba-tiba seorang

penduduk kawasan ifu datang menemuingn, lalu dia berkata,

"Letakanlah barang itu di sisiku, aku hendak menjualnya secara

bertahap dengan harga 5nng lebih tinggi." Tindakan seperti ini tenhrnya

merugikan penduduk kawasan tersebut dan haram hukumnya jika dia

mengetahui larangan jual beli model ini.

Sebagian ahli fikih dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i

memberlakukan hukum ifu, lalu mereka mengemukakan pendapat,

syaratnya adalah harga barang yang ditarik di kawasan tersebut

diketahui dengan jelas.

Jika tidak harga tidak diketahui dengan jelas, karena banyaknya

harga atau karena sedikitrnya makanan yang ditarik (dari pasaran), maka

dalam masalah larangan haram ada dua pendapat, yaifu:

Salah satunya adalah mernandang redaksi secara leteral, sedang

lainnya memandang makna yang terkandung di dalmn5a, yaitu tidak ada

unsur yang merugikan orang lain, menghilangkan keuntungan atau

rezd<i orang lain. Kandungan makna ini tidak ada.

Mereka juga mengemukakan pendapat, disyamtkan barang

tersebut termasuk yang umum dibutuhkan, bukan barang yang jarang
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dibutuhkan. Penduduk kawasan t€rs€but merninta kepada orzmg

nomaden itu untuk menyqahkan bamng tersebut. Jadi, jika orcmg

nomaden itu mernintanln untuk melakukan hal tersebut, rnaka tidak ada

masalah.

Kalau oftmg nomaden ihr berernbtrk dengan omng p€nduduk

kawasan tersebut, apalrah dia boleh mernberikan saran kepada untuk

melakukan penimbunan dan menjual secam bertahap? Di dahm

masalah pam pengikut AqfSyafi'i mernpr.rn5rai dua pandangan.

Perlu diketahui bahwa mayoritas berbagai ket€nhran hukum

masalah ini berkisar antam pertimbangan makna dan mengikuti redaksi

hadits. Akan tetapi dalam mempertimbangkan makna harus

memandang yang konkrit dan absurdnya. Jadi ketika makna tersebut

tampak dengan sangat konkrit, maka tidak masalah mengikuti makna

tersebut, dan mernbatasi nash dengan malma tersebut atau

membiarkannya urnurn sesuai dengan kaidah-kaidah para ahli qiyns.

Ketika makna tersebut absurd, tidak tampak dengan konkrit, maka

mengikuti redaksi hadits lebih diprioritaskan.

Sedangkan perslnratan yang telah dikemukakan !,almi
permohonan orang penduduk kawasan tersebut unfuk mengadakan jual

beli semacam ihr, maka persyaratan ini tidak kuat, karena tidak ada

redaksi hadits 5rang mengindikasikan hal tersebut, dan tidak ada makna

yang konlait dalam persyaratan tersebut. Karena kerugian yang telah

disebutkan, yang menjadi motif timbulnya larangan tersebut, kondisi

kerugian yang dialami tidak bisa dibedakan secara konkrit antara ada

dan tidak adanya permintaan orang nomaden tersebut.

Persyaratan harus berupa makanan yang sangat diperlukan,
posisinya ada ditengah-tengah antara konl<rit dan tidaknya. Karena ada

kemungkinan yang menjadi perhatian dalam hukum ini adalah hanya

seputar kannfungan orang, sesuai dengan indikasi yang memotifasi
penetapan hukum tersebut. Yakni sabda Nabi $, " Undanglah orang-
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orang tercebut, sernqa Allah membqikan rezeki sebagian merel<a dari

sebagian gang 1r7r."112

Sedangkan persyaratan barang dagangan yang ditarik, harganya

di kawasan tersebut ditemukan secara konkrit. Juga demikian,

maksudnya posisinya ada ditengah-tengah dalam segi konkrit dan

tidakngra. Karena ada kemungkinan yang telah kami utarakan yakni

fujuannya hanSn menghilangkan ketrnfungan dan re-z.d<i penduduk

kawasan tersebut.

Di antam persyaratan ini ada png didukr.mg dalil q;ara', seperti

persyaratan harus mengetahui larangan mengadakan jual beli model

tersebut. Tidak ada kesulitan mengetahui persynratan ini. Ada png
berpegangan dengan menarik kesimpulan dari mmtan yang terkandung

dalam dalil tersebut. Sehingga kepufusan hukum ynng dikeluarkan harus

sestni dengan kaidah ushuL Yaifu iika nrakna hasil penggalian dari nash

tersebut, yarg kernbali pada nash dengan cara mentaskhshish, apakah

b€nar atau fidak? Kamu mernpunyai pcnielasan tentang pertanlnan ini

dengan mernpertimbangkan sebagian p€rs!/aratan !/ang telah

dikernukakan di atas.

Redaksi ;;liir t:lfi li "janganlah l<arnu menggernukkan

kambingf' mempunyai beberapa rnasalah.

1) Yang shahih dalam menrbatasi redaksi ini adalah dibaca

dengan haral<atdharnmalpada huruf td', dibaca dengan

harakat fatlnh pada huruf shad dan tasydid pada huruf ra'

trz Muslim meriwayatkan hadib ini dalam kitab Shahihtyadari jalur Abi l(hutsaimah
dari Abi Az-Zubar dengan rdaksi,

,fr lr, W br olii e6r rf| qtl. 126 gi I
"Janganlah omng lang berternpt tinggal menetap mengadakan jual beli dengan
omng tn rg nomadqt. Parygilah omng-omng tetsebul senoga Allah
mqnbqilan rqeki mqeJ<a dari sebahagian gg lain."
Selain itu, Ahmad dan Al Baihaqi meriwayatkannya dengan bemgam redakis
png hampir sama dengan redalrsi ini.
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serta dibaca dhamrntntengikuti waziu.r ,3J l, dibtnt dari

kata kerja a'ii- ak makna leteraln5n adalah kernbali

berkumpul. Misalnya kalimat '6?i ,ftd, C "r;,ir d-k
k€fika aku menghimpun air di danau. Sedang

redaksi 'nf$ huruf mindribaca nashab iika rnaksudrnn

semacam ini.

Sebagian ulama ada ynng meriwayatkannya rlIA f-aiUa"a

dengan harakat fathah pada huruf fa'dan dhammah pada huruf sha{
dari kata dasar 

tp- 
? maksudnya ketika seseomng mengikat. Sedang

afyfi adalah her,van yang diikat puting susunya, agar susunya

mengumpul. Redaksi 'n:18 huruf Mm juga terbaca nashab jika

maksudnln semacam ini.

Sedangkan redaksi yang diceritakan oleh sebagian ulama 5nkni
membaca pada huruf /a', dibaca dengan harakat ttathahpada

huruf srlad dan membaca dhammahpada huruf mim rdaltsi 
1r.l1Jt

dengan menjadi naibul /aZ Redaksi ini tidak tepat dengan disertai

dhamir muttashilyarrg berposisi sebagai fa'iL ReAal<si ifu baru benar jika

f'l berbentuk mufmd. Kami tidak pemah mengetahui riwayat yang di

dalamnya terdapat pembuangan dhamir tersebut.

2. ndak ada pendapat bahwa penggemukan heuran hukumnya

hamm. Karena ada indikasi penipuan terhadap pembeli.

Sedang larangan tersebut menegaskan hal tersebut, di

samping larangan haram melakukan findak penipuan itu

secara tegas diketahui dari syara'.

3. Larangan mengadakan kegiatan tersebut disampaikan

berkaitan dengan perbuatan orang mukalaf, 5nifu perbuatan

yang dilakukan atas dasar kemauan sendiri dan disertai
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unsur kesengajaan. Jadi, hukum 1nng disinggung dalam

hadits tersebut dibmt atas dasar ini.

Jadi, kalau kambing ifu penuh sendiri, atau pemilik kambing

lupa setelah dia mengikat putting susunya, bukan bermaksud melakukan

findak penipuan, apakah hukum itu dapat ditehpkan? D dalam masalah

ini ada perbedaan pendapat di antam para pengikut AqrSyafi'i.

Ulama yang memandang makna png tersernbunyi tersebut,

maka dia menetapkan hukum tersebut dalam kasus tersebut, karena

kecacatan tersebut menetapkan khiyar, dan tidak disyaratkan dalam

kasus ini ada tindak penipuan oleh perdual. Sedang ulama yang

mempunyai pandangan bahwa hukum tersebut keluar dari qiyas yang

telah membatasinya dengan kemunculannya, yaifu kondisi sengaja.

Karena larangan jual beli rnodel itu berhubungan dangan kondisi

sengaja.

4. Penulis menyebu&an ;it ts*t \i 'janganlah kamu

menggemuklan kamb@' di dalam hadits shahih'd\ 4!t
"onta dan kambirg" ini adalah objek penggemukan (a/-

tashri5nh).

Ulama likih telah memberlakukan dan mernbahas tentang hewan

yang menjadi objek di mana hukum tersebut ditetapkan. Para pengikut

Asy-Syafi'i tidak berbeda pendapat bahwa hukum ini tidak hanya berlaku

sebatas unta dan kambingrl3 yang telah disinggung dalam hadits.

Kemudian sesudah itu baru mereka berbeda pendapat. Sebagian mereka

lls Dalam penjelasan hadib tersebut, Al Bukhari menggabungkan pada kedua

redaksi tersebut reiaksi a;Jt .

hnu Hajar lFathu N Bai, 4/2471berkata: Dia menyebutkan redaksi 6*Jt dalam

penjelasannya. Sekalipun dia Udak menyebutkannlp dalam hadib memberikan
isyarat bahwa sapi mempunyrai arti yang sama dengan onta dan kambing.
Berbeda dengan Abu Daud. Di dalam hadits hanln disebutkan kedua herran
tersebut, karena menurut mereka kedua hewan ih.r yang paling dominan menfadi

oblek penggemukan. Redaksi $lJr maksudnya adalah grt'Jr "penggemukan".
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ada yang mengarahkanngn khusus pada hamn terrrak, dan sebagian

mereka ada yang mengamhkannya pada sernra hewan yang halal

dimakan da$ngnln. Ini mernandang makna yang terkandung dalam

redaksi tersebut (onta dan kambing). Karena heunn yang halal dimakan

dagingnya dikehendaki pula susunyn. Jadi penghilangan tujuan yang

menurut dugaan pernbeli akibat adanya penipmn menetapkan k*rifiar.

Jadi, kalau seseorang m€nsgernukkan keledai Mina, rnalo

dalam masalah penetapan khijar para pensikut Aslrqrafi'i mernpunyai

dua pandangan. Ditinjau dari sudut pandang bahwa susu keledai betina

tidak unfuk tujuan diminum manusia, haqp mja sr.rsu keledai betina

untuk tujuan merawat kelangsungan anak keledai. JilG makna penipnn
yang terkandung di dalamnya dibtnt bahan pertimbangan, maka

pandangan ini fidak benar, karena penetapan kh@bqpegangan pada

hilangnya fujuan yang dikehendaki. Dan penetapan ldijartus&rnfidak
dibatasi dengan perkara tertenfu, rnalsud saya adahh lunta dengan

meminun susu tersebut misalnya.

Demikian pula mereka berbeda pendapat dahrn rnasalah budak

perempuan kalau seseomng menggernukkannya. Jil<a khgar ditetapkan

dalam masalah penggernukan keledai betina. Maka s@ara zlzahir

seseorang tidak dibolehkan mengernbalikan sesuafu apa pun han37a

karena susunya.

Berdasarkan keterangan ini, rnalo kamu mendapat kepastian

yang jelas bahwa keledai betina fidak bisa dhi5lasl<an dengan heunn

yang telah dinash dalam hadits. Malsud sagra adahh dengan unta dan

kambing. Karena persyaratan qiyras adalah adanya kesarrnan hukum.

Sehingga dalam masalah penetapqn l{higr dalam masalah keledai

betina 5nng bersumber dari qi5ras harus berdasarkan kailah png lain. Di

dalam masalah mengembalikan sesuatu karena susu budak perernpuan

juga terjadi perbedaan pendapat.

236 IhkamulAhkam



5. SaMa Nabi $ (it ;- 'ot 'fi. " saudah mqnqah susunSa'

adalah mutlak daldn segala her,r.ran }lang dip€rdh susunlra.

Akan tetapi penetapan lfiita, dibatasi dalam riwayat yang

. lain r"l*i tf fi! "tigu 1',r'i"114.

Para pengikut Imam Malik telah sepakat bahrrn seseorang jika

telah memerah susr.rryra unhfi kedua kalinf,a dan dia berkeinginan

mengembalikan heqnn tersebnrt, maka dia boleh melakukan hal

tersebut. Mereka berbeda pendapat jika seseorang telah memerah

susunya unfuk yang ketiga kalinya, apakah rela dengan ditolak

mengembalikannya. Mereka mengtlrggulkan agar tidak boleh ditolak

mengembalikannya, karena dua alasan, yaitu hadits tersebut dan

penggemukaan tersebut tidak akan nyata kecuali setelah dilakukan

pemerahan susu sebanyak tiga kali.

Karena pemerahan susu yang kedua, jika kadamya berkurang

dari pemerahan yang pertanra, maka pernbeli bisa mernpunyai dugaan

bahwa hal ifu karena ada perbdaan lokasi penggembalaan, atau karena

perkam selain penggemukan. Jadi, jika seseomng memerah susunya

yang ketiga kalinya, maka perggemukan ifu menjadi nyata.

Jika redaksi l|i, "metrnerah susunya" bersifat mutlak, maka

redaksi itu tidak memberikan indikasi lang menegaskan adanya

pemerahan susu yang kedua dan ketiga kalinya. Akan tetapi keterangan

itu diambil dari hadits yang lain.

6. Redaksi t^\'aL+; tsfs "kutuu dia tidak men5rukainja, maka

dia boleh mazgembalikanqnl' memastikan bahwa

penetapan khiyar itu akibat adanyra cacat yakni

penggemukan heuran tersebut.

r74 HR. Muslim.

Muslim meriwayatkan hadits ini dengan reiaksi d lr>t, t.u fi "dia berhak

khiyar selama tiga hari".
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Para pengikut fuy-Syafi'i berbeda pendapat, apakah penyerahan

kembali he'wan itu seketika itu juga atau diperpaniang hitgga tiga hari?

Menurut sebuah pendapat, diperpanjang hingga tiga hari sesuai dengan

keterangan hadits tersebut. Sedang menumt pendapat !,ang lain:

penyerahan kembali herran ifu dilakukan seketika ifu juga, guna

menghindari pengqiyasan kh&ar pengernbalian dengan l<higar ahbat

cacat. Dan hadits tersebut perlu ditaluil. Yang benar adalah mengikuti

nash hadits karena dua alasan, lnitu:

a) Memprioritaskan nash hadits dibanding qiyas.

b) Posisi qiyas sebagai dalil hukum masih diperselisihkan

karena masih ada nash. Sehingga qi57as tersebut ditolak, dan

mengikuti seluruh apa yang disampailon nash hadits

tersebut.

7. Hadits tersebut mernberikan kepastian: menyerahkan

sesuatu sebagai pengganti bersama heulan tersebut ketrka

pembeli memilih menyeratrkannya kernbali. Di dalam

pern}l'ataan sebagian Malikiyah ada keterangan !,ang
mengindikasikan adanya perbedaan pendapat mengenai

penyerahan sesuatu sebagai pengganti susu tersebut.

Dengan mengutip pemyataan bahwa "setiap penghasilan disertai

ganti rugi", maksudnya adalah penghasilan yang dimiliki seseorang yang

menerimnya melalui akad atau yang menyerupai akad, penghasilan ifu

menjadi miliknya disertai ganti rugi. Jadi, susu yang diperah, jika

merusak penghasilan, rnaka hendaknya penghasilan itu menjadi milik
pembeli, dan dia tidak perlu menyerahkan pengganti karena penghasilan

tersebut. Namun yang benar adalah menyerahkan sesuatu sebagai

pengganti susu, karena hadits tersebut sesuai dengan ketenfuan yang

telah kami tetapkan.

8. Hadits tersebut secara konkrit memberikan kepastian

penyerahan satu sha' bersamaan dengan pengembalian
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\ kambing. Dan tentu dengan adan5n safu sha'

itu tidak harus merryerahkan susu tersebut. Ulama Sgafi'1nh

mengernukakan pendapat, jika sr.r.su masih ada, lantas dia

berkeinginan menyemhkannya kepada penjual, apakah

penjual harus menerimanya? Ada dtn pandangan, yaitu

a) Harus menerimanln, karena strsu ifu l€bih dekat pada

pemiliknya;

b) Tidak harus menerimanya, karena keasliann5ra telah hilang.

Jadi, penjual tidak harus menerimanya. Mengikuti redaksi hadits lebih

tepat dalam menenfukan pengembalian sesuafu yang telah dinash dalam

hadits tersebut.

Sedang ulama Malikiyah menambahkan keterangan masalah ini.

Mereka mengemukakan pendapat, Kalau penjual sepakat dengan

penyerahan satu sha' tersebut, apakah kesepakatan ifu dibolehkan atau

tidak? Ada dua pendapat. Mereka mempunyai pandangan: tidak boleh

menyatakan kesepakatan satu sha' tersebut, sebab sama artinya dengan

penjualan makanan sebelum menyerahkannya, karena pembeli wajib

menerima satu sha' makanan sesuai dengan tunfutan hadits. Sehingga

dia telah mernbelinln dengan susu sebelum dia sempat

menyerahkarurya. Dan mereka mempunyai pandangan yang

membolehkannya, sebab kesepakatan ifu dibangun berdasarkan

kebiasaan mereka dalam mengikuti berbagai kandungan makna, tidak

mempeftimbangkan berbagai redaksi.

9. Hadits tersebut memberikan kepastian tentang ketenfuan

jenis barang yang disemhkan berupa kurma. Sebagian

ulama ada yang berpendapat setnacam itu. Dan ketenfuan

sernacarn ifulah yang tepat. Sebagian ada yang berpendepat

dengan mengarahkannya ke selunrh jenis makanan pokok.

Dan sebagian ulama ada yang hanya mernpertimbangkan

makanan pokok yang dominan di suafu kawasan.
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Padahal telah terbukti bahwa Nabi $ bersabda, "satu sha'

kurma bukan samm "', keterangan'ini menolak anggapan orang yang

mengarahkannya ke seluruh jenis makanan pokok. Sekalipun samm'

merupakan makanan yang paling bunfrk dikonsumsi di suatu kawasan-

maksud saya di Madinah-.Jadi, sabda Nabi tersebut juga menolak

anggpan orang yang mengemukakan pendapat serncarn ini

(mempertimbangkan makanan pokok yang dominan di suafu kawasan).

10. Hadits tersebut menegaskan tentang pembatasan safu sha'

secara mutlak. Di dalam madzhab AsfSyafi'i ada dua

pandangan, yaifu:

a) Kadamya memang demikian, dan yang wajib han5;a safu

sha', baik susu itu sedikit atau banSnk, hal ini sesuai dengan

zlzahirherdits.

b) Ditenfulcan dengan kadar susu tersebut, karena mangikuti

qiyas dalam berbagai kerugian. Pendapat terakhir fi dha'if.

11. Redaksit4if- ttl U. 
i-SA, *.'Ai "mat<a dia botett mqnitih

antara dua pertimbangan, saudah dia me,nmh s.$u

kambing tersebuf' menurut sebuah pendapat, di sini ada

pertanyaan. Yaifu bahwa hadits ini memberikan kepastian

penetapan khiyar sesudah pernexahan susu. Padahal l*hi5ar

ifu ada sebelum pemerahan susu, jika penggernukan telah

diketahui.

Jawab: Hadits tersebut menetapkan lfiip, dalam dua perkara,

maksud saya adalah menahan dan menyerahkan kernbali her,rnn disertai

dengan satu sha'. Perbuatan ini hanyra bisa terjadi sesudah p€merahan

susu, karena kedua makna yang tersimpan dalam jual beli model ini
berganfung pada pemerahan susu. Karena safu sha' sebagai alat fukar

dari susu tersebut. Di antara sesuafu yang mesti dilakukan unfuk

ma,vujudkan hal tersebut adalah pemerahan susu.
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12. Abu Hanifah fidak pemah nrengernukakan pendapat

berdasarkan hadits ini. Dan telah diritlalpd<an pula dili
Malik sebuah penryataan lpng sama puh tidak p€rnah

mengemukakan pendapat berdasarkan hdits foti- Fladits

lrang menetapkan l<hijar tersebut, adahh hadlb !,ang

menurut sebuah pendapat mempa&ah hadils !,aql
bertentangan dengan pengqiSpsan terhadap daH{alil
hukum png telah dikenahui. Sesuatu lang menernpati pocbi

demikian, tidak uraiib mengamalkannSla.

a) Hadits tersebut bertentangan dengan pengqiyasan tertrdap

dalil{alil hukum yang telah diketahui. Karena ditin}ru dari bebelapa

segi.

Pefiama,yang diketahui dari dalildali hukum bahura tan$ungan

bamng yang memiliki padanan dengan padanan !'ang sarna- Sdang
tanggungan barang !,"ang mernpunyai standar harga dengan harga dari

jenis uang emas atau perak (dinar atau dirham)-

Di dalam hadits ini, frka susu ifu mempakan barang !,ang

mempunyai padanan, maka tanggungan 5rang sernestinya dengan srrsu

lang sama. Jika susu merupakan barang yang ditalsir derrgan harga,

maka seseomng harus menanglung nilai harga !,ang sarna dari ienis

uang ernas atau perak.

' Sedangkan yang terjadi dalam hadits ini susu dengan

kurma. Jadi, perbuatan ini keluar dari kedua dalil sekahgtrs-

Kdua, kaidah-kaidah umum menghendaki bahwa barang yang

ditanggung ditentukan tanggungannp dengan kadar barang yang rusak.

Kenrsakan barang tanggungan tersebut beragam, sehingga

tanggungannya pun mesti bemgam. Akan tetapi di dalam hadits ini

tanggungan ditaksir dengan safu ukuran lnng sarna, !tsifu safu sha'

secara mutlak. Sehingga tanggungan sernacarn ini telah kehnr dari qlyas
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urnurn dalam keragaman tanggungan terhadap barang-barang yang

dirusak dengan keragaman kadar atau besamn dan sifahrgra.

Ketiga, susu yang telah rusak jika masa ada wujudnya ketika

hansaksi berlangsung, sebagian dari barang yang menjadi objek akad

(ma gud 'alaih) telah hilang dari asal penciptaannya, hal ini mencegah

unhrk mengembalikan susu tersebut. Sebagaimana kalau sebagian

anggota her,r.ran lnng d$ual telah hilang, kerrudian ia terlihat cacat, maka

ini mencegah unfuk menyerahkannya kembali.

Kalau susu ifu timbul sesudah perrbelian, maka susu ifu muncul

di bawah kepernilikan pembeli, sehingga dia fidak harus

menanggungnya. Jika susu ifu berbaur, maka sebagian susu lrang masih

ada wujudnya ketika transaksi berlangsung mencegah menyerahkan

kembali susu tersebut, sedang strsu yang muncul belakangan, tidak wajib

menangllungnya.

Keempt, penetapan khiWr selama tiga hari tampa q,rarat apa

purr bertentangan dengan dalildalil hukum. Karena, beragam khip,
yang ditetapkan dengan dalil syara' tanpa persyaratan apa pun tidak

dibatasi dengan waktu tiga hari; seperti khigrakibat cacat, l<hgnrsebab

melihat menumt ulama yang menetapkann5n, dan khigrmajlis menumt

ulama yang mengemukakan pendapat adanya khi5armajlis.

Kelima, tenfunya hams mengernukakan pendapat sesuai zhahir

hadits tersebut, yaifu menggabungkan antara harga dan barang yang

diukur dengan harga (barang yang dijual)kepada penjual dalam sebagian

contoh masalah. Yaifu masalah jil<a harga seekor kambing satu sha'

kurma, maka kambing itu harus dikernbalikan kepada penjual di

samping safu sha' yang merupakan kadar harga kambing tersebut.

Keenam, hadits tersebut bertentangan dengan kaidah riba dalam

sebagian contoh masalah. Yaifu masalah iika seseorang membeli seekor

kambing seharga safu sha'. lalu kalau penjual meminta kembali safu

sha' kurma di samping kambing tersebut, maka dia telah meminta
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kerrbali safu sha' yang mertrpakah h.rgu seekor kambing, setringga

rnaka dia telah menjual safu sha' dan seekor kambing dengan safu sha'.

FIal ini menyimpang dari loidah riba milik kamu sernua. Karena kamu

sernuEr menolakiual beli serrrcam ini-

Kefi$th, jika susu ters€but masih tersisa, rnaka tidak ditunfut

mengernbalilonn!,a rn€rnmt pendapat kamu setrnua, dan jika pernbeli

, maka hulnrnrqp seperti kahu susu ifu tdah rusak.

Sehingga dia hanrs mengembalilon safu sha' sebagai pengganti. Di

dalarn kasus ini menyimpan penanggungan barang yang ben^ruiud

sekalipun bamngryB rrnsih ada.Barang yang berwujud fidak bisa

ditanggung dengan perrggarrti tertenfu kecrmli bamng ifu telah sima,

seperti bamng yang dighshab dan seluruh barang Srang ditanggung

lainnya-

Kdelapan, sebagian mereka mengemukakan pendapat, bahrrn

hadits tersebut menetapkan kernbali bamng tanpa cacat dan

tanpa persyamtan apa pun- Karena berkumngnya susu kalau ifu disebut

ca@t, maka dengan adanya cacat ini otomatis pengembalian barang ifu

pasti terjadi tanpa harus ada trnsur panggemukan. Di dalam pandangan

syara' pengernbalian barang tidak pemah ditetapkan ketentuannya

kecr.rali dengan adanya cacat atau perq,amtan tertenfu.

b)Keterangan ]Eng termasuk katqori hadits Ahadbuterrbngarr

derrgan pengqiyasan terhadap dalil-dalil hukum yang telah diketahui,

fidak unjib mengarnalkannya - karena dalitdalil hukum png telah

diketahui ditetapkan dengan pasti dari syara', sedang hadits Wahid

adalah seselratu yang dip€rkirakan. Sesuafu yang diperkimkan tidak

sebanding dengan sesuafu yang telah diketahui secara

Mereka yang m€qlernukakan pendapat dengan 
"hahir 

hadits

menjawab bahwa menohk kedua posisi temsebtrt sekaligus- Maksr-rd sala

adahh bahwa hadits tersebut bertentang dengan dalil{afil hukum
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tersebut, dan hadits tersebut jika bertentangan dengan dalildalil hukum

tersebut, maka tidak wajib mengamalkannSn

Perbma, hadits tersebut bertentang dengan dalil-dalil hukum,

sebagian ulama telah menrbedakan antam bertentangan densan dalil-

dalithukum dan bertentangan dengan pengqi5rasan terhadap dalil-dalil

hulsrn. Penolakan terhadap l<hafur Wahid khusus akibat bertentangan

dengan dalildalil hulorn, bulon akibat bertentangan dengan

pengqiyasan terhadap dalildalil hukum.

Hadits ini hanp bertentangan dengan pengqiyasan terhadap

dalildalil hulrurnlls, dan di dalam masalah ini rnasih terdapat

perdebatan.

Ulama gnng lain mernilih mengunggulkan semua sanggahan

tersebut. Jawaban tentang tersebut adalah:

&nggahan pertann, kami tdak sepakat bahwa s€rnua dalil-dalil

hukum menghendaki tanggungan dengan memilih salah satu dari dua

perkara seperti keterarlgan yang telah lolian se,butkan. Karena omng

merdeka bisa ditanggr-ng dengan onta, padahal unta tidak sepadan dan

tidak sebanding harganlra dargan omng merdeka. Janh ditanggwg

r15 Al Hafizh Ibnu Flalar (Fath Al Bad, 4/251) --*esudah menuturkan keterangan
ini-- berkata: Berdasarkan bukt bahwa dalildalil hukurn itu adalah Al Kitab (Al

Qur'an), As€unah, ijma' dan qiyas. Al Kitab dan As-Sunah pada hakikatsrya
adalah daliTsumber png sahr. Sedang kedua daliTsrunber hulnm lainnya
dikembalikan pada kedua daliTsumber hukurn tersebut.
Jadi, As.Surnh dalah dat7sumber pokok, sedang qiyas adalah cSangnya, iadi
bagaimarn menolak daliTsumber pokok dan cabangnyra? Bahkan hadits shahih
adalah daliVsumber hulom 5rang berdiri s€rdiri, bisa dikatakan:
bahwa daliTsumber pokok hukum bertentangan dengan dirirsra s€ndiri? Sampai
per4ntaanrryra - Ibru AsSam'ani berkata: k€fika hadits itu tehh teftukfl ada,
maka ia dengan menjadi sahr dari sekian daliFdalil pokok hukum yang
ada, tidak perlu merryeratrkannyra ke dalil lnrg lain, karena iika dalil hukum satu

sejalan dengan dalil hulrurn gnng lain, maka dibiarkan sernacam ihr. Dan jika satu

dalil bertentangan dergan dalil hukum yang lain, maka tidak boleh menolak salah
' satunya. Karena 5rang teriadi adalah penolakan hadits dengan qiyas. Tindakan

semacarn ini ulama sepakat menokanya, karena As-Sunah lebih didahulukan
dibanding qiyas tanpa ada perbedaan sedikit pun.
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dengan memerdekakan budak, padahal budak tidak sepadan dan frdak

sebanding harganya dengan ianin. D samping ihr juga terkadang barang

yang mempunyai padanan ditanggung dengan harga jika kesulitan

rnencari kesamaan.

Di dalam masalah ini ada kesulitan mencari kesamaan, lnifut

a. Kalau ada orang yang mernh.rnuh kambing yarlg sedang

menSusui, maka dia wajib mengganti harga lornbing s€rta

susu. Tidak meletakkan susu !nr{l lain s€bagai pengganti

susunya, karena kesulitan mencari kesarrnan.

b. Kesulitan mencari kesamaan dalam rnasalah ini -karern
kalau dia mengernbalikan susu kepada penjual sebagai

pengganti susu lpng rusak, dalam segi

fdak tdak nyata. Dbolehkan menyerahkan

pengganti lebih bur5nk atau lebih s€dikit dibanding susu

yang ada pada unldu transalsi berlargsung.

*nggahan kdua, menunrt sebtnh pendapat jaunbann5ra adahh

bahwa sebagian dalildalil huhrn tidak mernberikan kepastian tentang

apa yang telah kamu sernua sebutkan, seperti hi<a mudhilnh fluka yang

memperlihatkan fulang), maka dendanln diperkimkan, sekalipun ada

perbedaan besar dan kecilnya luka-luka. Janin dendanSn dip€rkimkan,

tidak ada perbedadn jenis jantan dan betina, dan perbedaan segi sifat-

sifatnya. Diyat orang merdeka diperkimkan, sekalpun berbeda dalam

segi muda, fua, dan seh.rmh sifatnya. Hikmah png terkandung dalam

masalah ini adalah: sesuafu !/ang menyimpan perselisihan dan

pertentangan, maka unfuk menghentikan perselisihan dalam rnasalah ini
dengan cara memperkimkannya menggunakan perkara tertenfu.

Kernastrlahatan ini lebih didahulukan dalam posisi senlacam ini

dibanding kaidah tersebut.

Sanggahan ketiga, jawabannya adalah dengan pertanyaan:

kapankah penyerahan kembali bamng akibat berkurangnya bararrg ifu
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tertolak: kefika kekurangan tersebut karena mernberikan informasi

adanya kecacatan, atau ketika fldak ada haltersebut sama sekali? Yang

pertama tertolak, dan png kedua bisa diterima. Kekurangan ini karena

memberikan informasi adanya kecacatan, sehingga tidak menghalung,

pengernbalian barang tersebut.

. &nggahan keempat, suatu perkam hatsn akan disebut

bertentangan dengan perkam yang lian jika ia mempunyai kesamaan

dengan perkara tersebut, namun terjadi perbedaan dalanr

Sedangkan kasus di sini terpisah dari lainnya. Karena umurlnya, jangka

waktu penetapan khiWrselama tiga hari ini adalah untuk mernbedakan

susu murni atau alamai yang menyafu dengan sumber yang alami, dan

susu yang terkumpul akibat adan5n penipuan.

Jadi, tiga hari itu adalah nusa yang digunakan landasan unturk

mengetahui sesuatu yang sarnar pada umumnya. Berbeda dengan khiWr

melihat barang dan cacat, karena fujuan 5nng dikehendaki sudah

berhasil diketahui tanpa harus menunggu selama tiga hari. t$ipr majlis

bukan unfuk mencari informasi adaqn kecacatan.

*nggahan kelima, dapat dijawab dengan pernyataan bahwa

hadits menyampaikan hukum sesuai dengan adat kebiasaan. Sedang

adat yang berlaku adalah seekor kambing fidak dfiual dengan harga satu

sha'. Di dalam sanggahan ini jelas lernah. Menurut sebuah pendapat,

safu sha' kurma itu sebagai pengganti dari susu bulon pengganti seekor

kambing. Jadi, tidak harus menyratukan antam nilai tukar dan bamng

yang ditukar (barang Snng dijual).

&nggplnn kanam, jaunban mengenai sanggahan ini adalah

bahwa riba han5n diperhitungkan dalam akad, bukan dalam pembatalan

akad. Dengan bukti kalau kedm pihak mengadakan akad Fal beli ernas

dituliar dengan perak, maka kedua pihak tidak dibolehkan berpisah

sebelum serah terima. Kalau kedua pihak merrilih menrbatalkan akad,

maka kedtn pihak dibolehkan berpisah sebelum serah terirna.
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&ngahan kehriuh, jawabannya adalah sebagaimana yang telah

diungkapkan bahwa susu yang masih tersimpan dalam kantong susu

saat transaksi berlangsung, sangat sulit menyerahkannSn (kepada penjual

kambing), karena telah berbaur dengan susu lnng muncul setelah

bansaksi berlangsung, salah safunya milik penjual dan yang lain milik

pembeli. Kqsulitan penyerahan susu tidak i tanggtregan,

sekalipun barang masih ada, sebagaimana kalau seseorang

mengghashab seomng budak, lalu dia melarikan diri, maka dia harus

menanggung setam dengan harga budak tersebut, sekalipun budak ifu

masih ada, karena kesulitan menyemhkannya.

Sanggahan kdelapan, jawaban dalam sanggahan ini: Khiyar

bisa ditetapkan akibat adanya tindak panipuan, sebagaimana kalau

seseorang menjual kincir angin yang sedang berputar difukar dengan air

Srang telah dia kumpulkan dengan kincir tersebut, namun dia tidak

pemah mengetahui kadar air tersebut.

Posisi kdua perselisihan dalam masalah mendahulukan

pengqiyasaan dalildalil hukum dibanding hadits Wahid - maka

jawabannya adalah: hadits Wahid adalah satu dalil atau sumber hukum

dengan sendirinya, yang wajib mempertimbangkannya, karena seseuafu

yang menentapkan keunjiban mernperternbangkan dalildalil hukum

adalah nash pemilik atau pembawa syariat yang menegaskan hal

tersebut. Sedang nash pembawa syariat itu dimuat dalam hadits Wahid,

sehingga wajib mempertimbangkannya.

Sementara mendahulukan qiyas dibanding dalildalil hukum,

dengan mempertimbangkan pemyataan yang pasti dan keberadaan

hadits Wahid itu sesuatu yang diperkirakan, maka dalil hukum tersebut

mengambil posisi hadits Wahid yang tidak menetapkan dengan pasti,

karena boleh saja mengecualikan posisi hadits tersebut dari dalil hukum

tersebut.
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Menurutku, berpegang dengan pem5ntaan tersebut lebih kuat

dari pada berpegangan dengan berbagai pembelaan dari posisi 5rang

pertama.

Sebagian ulama ada lnng menempuh jalur lain dalam

mengemukakan alasan tentang hadits tersebut. Yaitu mengkalaim

adanya penghapusan hukum (naskh) hadits tersebut.

Penghapusan hukum tersebut terjadi ketika hukurnan boleh

diganti dengan harta. Pendapat ini dha'if. Karena menetapkan

penghapusan hukum berdasarkan sepekulasi dan perkiraan.

Penghapusan hukum sernacarn ini tidak boleh.

Sebagianatrli fikih ada yang mengernukakan pendapat, hadits

diimplematasikan ke dalam masalah jika seseomng membeli seekor

kambing dengan s5nrat kambing dipemh susunya sebanlnk lin:n n'thl

misalnya, dan dia mensyaratkan adanSn kh[nr, maka perqpratan ini

batal. [-alu jika kedua pihak sepakat meniadakan pe,rqpratan tersebut

dalam masa khiyar, maka akad hukumnp sah. Dan jika kedua pihak

tidak sepakat, maka akad hukumn5n batal.

Adapun penyerahan safu sha' kurma, karena safu sha'ifu adalah

harga susu yang berlaku pada waktu ifu.

Pendapat itu bisa dijawab bahurahadits tersebut menghendaki

penetapan hukum dengan syarat ada panggemukan, sedang apa yang

telah disebutkan menghendaki penetapan hukum dengan persyaratan

yang batal, baik penjual itu sengaja melakukan penggemukan atau tidak.

jtt )r*, L
tle t:4:; ?nt or, ;L i ir +i; p -rov

'bi,A:E-Q,:kr- 
^i*lt,F g f ,# &r;tL iu' &

,f C'd'"i ,i$r'd oi d\t':r.:r LE J*11 ott) ,1!etat
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257. Driwayatkan dari AMullah bin Urnar fra, bahwa

Rasulullah $melarang jual bdi ianin dalam (lnbahl lnbalahl.

Ini adalah model jual beli png biasa diadalon oletr oang-orang
jahiliyah. Seseorang mernbeli unta sampai anak unta dilahirkan.

Kemudian anak unta yrang ada dalam perutrgn dihhirkan.

Menurut sebuah riwayat, "Da menjual unta yang sudah fua (asy-

stnriil ditukar dengan peranakan janin 5nng ada di dalam perut

ontanYra."116

Penjelasan:

Ada dua pandangan tentang penafsiran redaksi 'il:;St ,F
"kandungan dari unb Sang maryandungf, 3raifu:

P*hna, mengadakan iual beli sampai unta mengandung dan

beranak, dilanjutkan kandungan kedua grang kedua kalinya.

Bentuk jual beli semacarn ini lnrkumnya batal. Karern ini adalah model

jual beli sampai batas masa 5arg tidak diketahui.

Kdua, jual beli anaknSn anak temak. ModeJ iual beli serrracam

ini juga batal, karena jual beli barang 5nng tidak ada. Jual beli model ini

menjadi kebiasaan yang diadakan oleh orang-oraryl iahiliyah. Kemudian

116 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidd, Ibrm Majah dan
Ahmad.
Sedang tafsir hadits ini masih diperselisitrkan, apakah tafsfo tersebut merupakan
pernyataan Nafi', ataukah hnu Umar?
Riwayat ini secara leteral merregaskan bahwa tafsir hadits tersebut merupakan
pernyataan Abdullah bin Umar. hnu Abdulbarr mernbenart<an pendapat ini. Al
Isma'ili berpendapat bahura tafsir hadib t€rs€but terrnasuk pcrnyataan Nafi'.
Sernacam inilah Al Khathib m€nuturlon dalari Al Mudarmi
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pemilik syariat menrbatalkannSa kmena mengandung kerusakan Snng

berhubungan dengan iual beli ini. Yaifu salah satu dari dua muatan png
telah kami temngkan.

Seakan-akan mhasia dibalik lamngan ini bahwa iual beli model

ini akan mendatangkan akibat merrakan harta dengan cara batil, atau

mesricu timbulnSn pertengkaran dan perselisihan png menglrilangkan

kernashalatan secara total.

'v J?1"o1 *iz ?s}a .3 i.ii,r # p -vo,r

eqt ,# ,G*'t:rz ,F rA; g ,f ,# *t {P h'

.tt.LItt
258. Dirirrrallaflran dari Abdulhh bin Urnar g, balnna **r*

C rndamng iual bdi hnhhrahm sebelrrn :$ap panen (hrdurp shahh).

Beliau mdarang pen@ s*afigus pernbdfo4p.ll7

Penlelasan:

Mayoritas ularna sepakat bahwa larangan ini adalah lamngan

hamm. Ulama ftkih mencoba mengctnlikan dari larangan yang sifatrya

umurn ini, jual beli buah-buahan dengan s5rarat memetiknya. Mereka

berbeda pendapat dalarn jual beli buah-buahan tanpa qnrat memetik

dan tanpa qpmt mernbiarkannya sampai matang.

Bagi ulama Srang melamng jtnl beli sernacarn ini, dia menrgambil

hadits ini sebagai dalil atau sumber hukumqp. Sebab, jika jual beli

model ini dikeluarkan dari larangan 5ang sifakr5n urnum ini dengan

persyamtan memetiknln, sebagian 37ang model jual beli ynng tersisa

ll7 HR. Al Bukhari dengan redaksi sernacam ini, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i,
hnu lr'lajah, dan A]urnd.
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masuk ke dalam larangan ini, di antara sejumlah model jual beli itu
adalah jual beli secara muflak. Di antara ulama yang mengernukakan

pendapat melarang model jual bdi semacarn ini adalah Imam Malik dan

AsySyafi'i.

Redaksi 6pJ1 e$ ,# "beliau melarang p€niual sekaligus

pernbelinya" menguatkan terhadap sesuafu lnng terkandung di

dalamnya, yaitu keterangan bahwa jual beli model ini - sekalipr.rn demi

kemaslahatan seseorang - dia tidak dibolehkan mengerjakan larangan

tersebut dalam jual beli ini, dengan berkata: saln menghihnglon hak

saya karena mempertimbangkan kernashlahatan. Apaloh kamu tidak

mengetahui bahwa larangan ini demi kernashhhatan perrbdi?

Karena, buah-buahan sebelum tampak matang akan berhadapan

dengan berbagai bencana yang merusak. JilG sebagian kenrsakan ifu

menimpa buah-buahan tersebtt, maka menciptakan kenrgi,an terhadap

pembeli dalam masalah harga b.li yung telah dia serahkan, di samping

alasan ini, syara' telah melarangnyn, larangalr terhadap pernbeli sama

seperti larangan terhadap peniual. Seakan-akan larangan ini memufus

mata rantai perselisihan dan pertengkaran. Senada dengan hadits ini
adalah hadits Anas rS di bawah ini.

ht * ;nr Jyrli u-?nt of, #y i ,S * -yor

;*,ii \€'j 6:,,k,eV &,it F * e *) #
rbi J,; €Ll'JvU ti,sth, E ot,;?ri :JG ,lr3

259. Diriwayatkan dari Anas rg, bahwa Rasulullah $ melarang

jual beli buah-buahan sebelum berkilau.Kernudian ada Snng bertanya,

"Ap?.ry*g dimaksud dengan berkilau?"Beliau menjawab, "Sebelum

mengalamai perubahanwarna.' Beliau juga bersaMa, "Tahuleh kami,
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jika Allah menahan pohon unfuk bqbuah, maka, dangan ap s@nng

dan kalian merniliki harta saudamn5n?rr8

Penjelamn:

Kata rtiilt maksudryn adalah buah-buahan mengalami

perubahan wama sampai kondisinSn enak dikonsumsi. Sedang motif

larangan tersebut adalah apa yang telah kami setiutlran, lnitu buah-

buahan berhadapan dengan berbagai bencana Snng menrsak sebdum

berubah warrn hingga enak dikonsumsi.

Rasulullah #r telah memberikan is!/arat terhadap motif ini di

dalam riwayat ini melalui saMa beliau J6'JEI;- e,|Arh, €byc;tt
e.r+i "Etqitahukanlah kepadaku) jika Allah mqnlwt bmhhalwt

tasebut, dangw fiennAn aF salah wmrg di anbm bhn
manglnlallran hara atdarut5a.

Hadits ini menegaskan batrun jual bdi ini dinilai cukrry dengan

mencapai tarap perubahan wann dan mernuhi ada pen:bahan warna,

tanpa mensyaratkan perubahan warrn yang sernpuma. I(arena Miau
nabi mernposisikan istilah r6jlr "perubahan warrn buah sampai enak

dikonsumsi" sebagai batas akhir lamngan tersebut. Dan dengan

mengawali perubahan wama ifu maka buah telah disebut berubah

wama. Tidak tertutup kenrungkinan hadits ini dapat dijadikan dalil 17ang

menegaskan kebalikanngra.

Karena buah-buahan lrang d$ual sebelum rnengalami

warna sampai enak dikonsumsi, - rnaksud saya adalah hnhbuahan
yang belum mengalamai pembatran warrn sefr* dari kebun, iika
memang sudah layak disebut buah. Maka dilarang menjmlnln sebelum

118 Al Bukhari dan Muslim . sedang hadib telah dipublikasikan oleh
pemilik kitab As-Surnn yang ernpat kecuali At-Irmidd.

252 IhkamulAhkam



mengalamai perubahan wama hingga enak dikonsumsi. Jadi, jika ada

seseorang mengemukakan pendapat selnacam ini, maka diboleh

menggunakan hadits tersebut sebagai dalilnSn.

Hadits ini mengandung dalil yang m€negaskan bahwa penrbahan

wama dari bagian buah dinilai cukup dalam membolehkan jual beli ini,

sekiranya dapat dikatakan bahwa buah ifu telah mengalami perubahan

wama dengan berubahnSn bagian dari buah tersebut, di samping

terpenuhinya maksud dibalik persyamtan tersebut, yaifu aman dari

bencana yang merusak secam urnurn.

Seandainya tidak ditemukannya maksud dibalik persyaratan

tersebut, maka termin "mengalami perbuhan wama hingga enak

dikonsumsi" dengan berubahnya bagian dari buah tersebut, kadang tidak

dianggap cukup membolehkan jual beli ini, karena memposisikannya

sebagai majaz.

Redaksi V+t'J6'Jr,Lr- er,l,jAt h,Lt 'tl uJtl "Beritahukanlah

jika Allah merzahan buah-buahan tercebut, dengan perantara

apa salah seoreng di antam kalian menghalallmn harta saudannSa."

Terkadang digunakan dalil yang menegaskan tentang penghilangan

berbagai hama yang merusak bmh. Sebagaimana telah disampaikan

dalam hadits lnng lain119.

119 Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad meriwayatkannya dengan r*"k":,
.gVsr e :'P:, *bt r j; uSr Lf

"Sesungguhnyra Nabi $ meminta menghilangkan berbagai hama yang merusak."

Di dalam redaksi milik Imam Muslim disebutkan, "Beliau menyrruh
menghilangkan berbagai hama png menrsak." Sedargkan di dalam redaksi milik
Imam Mnslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan hnu Majah disebutkan,

. a, -#r.'ql,Sv $ib'a=:-'+'rbk bl u'bi ri''zri); Vvt6 tp'aa.l e'*.','l
"Jil<a kamu menjual kurma kepda audammu,lalu hama 5rutg merusak
menimpanya, mal<a tidaHah halal bagimu mangarnbil squafu ap pun darn5a.
Dengan pemntara apa kamu mengambil harb audammu tanry alasan 5nng
benar."
Al Jawa'zl adalah jamak dari kata ja'ihah, yaint hama yang menimpa buah, lalu
merusaknya.
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J';:, uou :Jrs lQb?nr of, /V i.1' + F -vr.
:)u 9Q *t, {-'olt of/Sr Crrl'ol *'t {'\, & yt

Jr;.-'i i*y'jti \e,bc t; c,t&iy'-iii
260. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas *, dia berkata,

"Rasulullah $ melamng pencegatan rombongan kendaraan pedagang,

dan (melarang) omng ynng berternpat tinggal menetap mengadakan jual

beli dengan orang nomaden."

Perawi berkata: Aku bertanya kepada hnu Abbas, "Apa maksud

sabda Nabi 'orang jang befientpat tinggal menetap derzgan oftng
nomaden?" Dia menjawab, "Jual beli yang tidak mernakai jasaperantara

atau makel*."L?o

Penjelasan:

Pernbahasan tentang larangan jual beli dengan cara mencegat

rombongan kendaraan pedagang, dan jual beli png diadakan oleh

orang 5rang bertempat tinggal menetap dengan orang nomaden, telah

dikernukakan di atas. Keterangan tambahan dalam hadits ini adalah

penafsimn mengenai jual beli SnnS diadalon oleh orang Snng berternpat

tinggal menetap dengan orang nomaden, dan penafsirannSn adalah jual

beli png tidak memakai jasa perantara atau makelar.

J?t -v :Ju ,tQl,?s g.,'# i iirr +l se -vrr
a

)AJ Jrf )big ol :flii, f *j {p h' * :t
l. 

tA 
. c .

t2o HR. Al Bukhad lebih dari satu tenrpa! Muslim, Abu Daud, ArNasa'i, hnu
Majah, dan Ahmad.

o!
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'&r'ol ,G\: ,tr{ "rf # ,4J 4 orr,,C'f,,srsl.;$ ,Y f,
.'lf ili f ,#,,t+..15{

261. Driwayatkan dari Abdullah bin Umar *, O,u O*U",",

"Rasulullah $ melamng jual beli muzabanal>yarfu penjualan buah yang

masih dikebut oleh seseorang, jika bempa pohon kurma, maka ditukar

dengan kurma kering menggunakan takaran, jika berupa pohon anggur,

maka difukar dengan anggur kering menggunakan takaran, dan jika

tanaman ladang, maka difukar dengan takaran makanan sejenis-.

Beliau melarang seluruh praktek jual beli 1"rt.[,r1."121

Penjelasan:
t

Kata iiiljlt diambil dari kata dasar jlt yang artinya adalah

membantah (addafd. Sejatinya adalah praktek jual beli barang yang

telah diketahui ditukar dengan barang yang tidak diketahui kadamya dari

jenis yang sama.

Di dalam hadits ini telah disinggung bahwa praktek jual beli

muzabanah mernpunyai beberapa contoh seperti fukar-menukar kurma

dengan kurma, pohon anggur dengan anggw, dan tanaman ladang

dengan takamn makanan. Alasan pmktek jual beli ini disebut dengan
,

isfilah ejirjlr diambil dari makna OrJ' yung artinya adalah membantah

lad4af'ti, karena adanSn perbedaan pendapat yang terjadi antara kedua

pihak yang mengadakan akad jual beli. Masing-masing pihak

membantah kawannya tentang tuduhan yang dia tujukan kepadanya.

Lzl HR..AI Bukhari lebih dari satu tempat, Mtrslim, Abu Daud, fur.Nasa'i, Ibnu
Majah, dan Ahmad.
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Ut A :Jv ,W?nt *>, ir ,* / /rv;e -rrr
g et ,-y".t:it ,f , ,#t,Jt) r;.dt ,e e:t ,lL \t ,*

.6-t,Jt',1 ;r:":r: f-?'su;\\rqi ob ,tiL:vib t:^i ,b ;,"ttt

wrw 1"$4t's.,ur;:it
252. Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah 6, dia berkata,

"Rasulullah $ melarang praktek mukhabamh (perjanjian pengolahan

tanah) dan muhaqalah (jual beli makanan (bUi-bijian) yang masih berada

di dalam bulimya), praktek muzabanah fiual beli kurma yang masih ada

di pohon dengan kurma kering), jual beli buah-buahan sebelum tampak

matang, dan tidak boleh dibeli kecuali dengan mata uang dinar dan

dirham kecuali jual beli amya."tzz

Penjelasan:
,

Kata illti'll maknanya adalah penjualan gandum 5nng masih di

tangkainya dengan gandum.

ir Jyr'o1t r^* tnr *>r'erU\t ;# ,r) f -y1r
.;2rAt gt , iit-j33r t' ,r ,# rL, Y.ht *-it , , .4,t-rb) LJ#

263. Diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari rg, bahwa

Rasulullah $ melarang memakan uang hasil penjualan anjing, mahar

122 HR. AtBukhari dan Muslim.
Hadits ini ada di dalam naskah kitab matan, natnun karni tdak menemukannya
disebutkan dalam naskah syarahnya yang berupa naskah tulisan tangan. Hadits
ini ada dalam naskah kitab matannya, Ala'uddin Al Athar yang juga murid dari
hnu Daqiq Al "hnu Daqiq Al Id telah menetapkannya dalam salinan hadits ini
berikut komentamya agar faedahnya menjadi sempurna.
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yang diserahkan kepada wanita pezina, dan manisan yang diserahkan

kepada peramalatau dulun. "123

Penjelasan:

Ulama fikih berbeda pendapat dalam masalah jual beli anjing

tgrlatih. Orang yang mengemukakan pandangan anjing ifu najis -dia
adalah Asy-Syafi'i- melarang seseorang memperjualbelikannya. Karena

motif pelarangan itu ada dalam anjing yang terlatih dan yang tidak

terlatih. Sedang orang yang mengemukakan pandangan anjing itu suci,

mereka berbeda pendapat dalam jual beli anjing yang terlatih. Karena

motof pelarangan jual beli ini menurut mereka tidak bersifat umum.

Telah disampaikan mengenai jual beli aniing yang terlatih, sebuah hadits

yang keberadaannya masih perlu dibuktikan, Vmg dikembalikan pada

ilmu hadits.

Redaksi dt i{ adalah sesuatu yang diserahkan kepadan5a atas

perbuatan zina. Sesuafu yang diserahkan kepada wanita pezna disebut

mahar sejalan dengan arti majaz, atau sesuai dengan panakaian asal

kata tersebut dibuat. Boleh juga kata tersebut bagian dari majaz tasybih

(perbandingan), jika kata # dipakai pertama kali bukan untuk

menunjukkan sesuafu yang dipergunakan sebagi ganti dari nikah.

Redaksi ,r,3t otiii "manisan peftrrnal atau dukun" maksudnya

sesuafu yang diserahkan kepada peramal atas ramalannya. Ijma' ulama

mendukung keharaman dua kegiatan ini, karena di balik perbuatan

tersebut menyimpan unsur penyerahan nilai pengganti untuk

mendapatkan sesuatu yang tidak boleh ditukar dengan pengganti.

123 HR. At Bukhari lebih dari satu tempat dengan redaksi sernacam ini, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ahmad.
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Adapun masalah perzinaan, hukumnya sudah jelas. Sedangkan

praktek peramalan atau perdukunan, termasuk kegiatan yang batal dan

mengambil pengganti atas praktek perdukunan tersebut termasuk dalam

kategori mendapatkan harta orang lair dengan cara batil atau tidak

benar. Senada dengan praktek perdukunan adalah segala sesuafu yang

mana syara' telah melarang unfuk melakukannya, yakni segala bentuk

peramalan (ar-mjm bil ghaiQ.

ht * ii'r J*-rlf r^*?tr Qt g1* /. g$;e -vr t

14t"sr,+'d,#3
arc

.-t(t de
t

c.rL-, ,j6 )
t

'{'t /a

rr- .v
264. Driwayatkan dari Rafi' bin l&udaij 49, bahwa Rasulullah

$ bersabda, " Uang hasil jual beli anjing adalah uang Wng menjijil<an,

mahar 5ang diterima wanita pezina adalah uang Wng manjijil<an, dan

penghasilan fukang be*am adalah mqtiijikan."7z4

Penjelasan:

Istilah e*t "meniiiikari" yang disandarkan pada uang hasil

penjualan aniing menghendaki arti umum seluruh anjing. Jadi, kalau ada

sebagian yang dikecualikan dari anjing tersebut, (maka hasilnya sudah

jelas), jika tidak, maka diberlakukan sesuai dengan

Redaksi C;it "meniiiikan" ditiniau dari segi redaksinya tidak

menunjukan arti haram secara konkrit. Karena ifu dalam masalah

124 Hadits dengan redaksi semacam ini bukan hadib yang Muthfaq Alaih. Pam
komentator hadits tidak pemah memberitahukan tentang hal ini. ini adalah
redaksi milik Imam Muslim. Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan
Ahmad juga telah meriwayratkan hadib ini.

c
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penghasilan hrkang bekam juga disampaikan istilah *.*t a51

"sesungguhnya ia adalah penghasilan yang menjijikan", namun istilah ini

tidak diartikan haram. Hanya saja pengertian tersebut berdasarkan dalil

yang lain. Yaitu bahwa Nabi $ "pemah diobati dengan berbekam, lalu

beliau membert fuk*g bekam upahn5n" Kalau penghasilan fukang

bekam itu haram, maka beliau fidak akan pemah mernberinya upah.

Jadi kalau terbukti benar bahwa redaksi eipt ",r"njijikan" itu

secara zhahir diartikan haram, maka keluamya redaksi tersebut dari

pengertian haram dalam masalah penghasilan tukang bekam dengan

dalih: bahwa keluamya redaksi ini dari pengertian haram dalam masalah

selain penghasilan tukang bekam tidak otomatis terjadi tanpa didukung

dalilyang lain.

Sedangkan dalam masalah aniing, jika kebemdaan hadits yang

menegaskan tentang kebolehan memperjualbelikan anjing pemburu itu

dapat dibultikan, maka hadits tersebut bisa menjadi dalil kesuciannya,

dan larangan memperjualbelikannya itu fidak menunjukan tentang

najisnya anjing tersebut, karena motif pelarangan jual beli ifu sangat

banyak tidak hanya terletak pada unsur najis saja.

Bab: Jual beld An5n dan Lainn5p

ht * lnt J?.,"01 s*?nt of, Zt i.$) r -ylo
,ff" .W'-n W, ol :zijst'-U.|*; *t ,lL

.e;wrtluGr W:-n
265. Dinwayatkan dari Zaid bin Tsabit rig, bahwa Rasulullah 6$

memperkenankan kepada pernilik arit/yah unhrk menjualnya dengan
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cara menaksimya." Sedangkan redaksi Muslim adalah, "Dengan cara

ditaksir dengan kurma kering yang telah dipanen, yang mereka hendak

konsumsi berupa kurma -"r'r1ull" 
125

Penjelasan:

Ulama fikih berbeda pendapat dalam penafsiran redaksi airilt

yang diperkenankan tersebut. Menurut Asy-Syafi'i, peniualan kurma

mentah (rutha\ yang masih di pohon kurma, ditukar dengan kurma

kering Uamal yang menurut perkiraan sesuai dengan takarannya, di

dalam barang yang kadamya kurang dari lima wasaq.

Sedang menurut Imam Malik, ilusbasinya adalah ada seseorang

yang menghibahkan buah di satu pohon atau beberapa pohon kurma,

kemudian dia tertimpa kenrgian sebab campur tangan penerima hibah,

lalu dia membeli buah ifu darin5n dengan cara mernperkimkannSn

berupa kurma kering Uamal. Tindakan sernacam ini tidak dibolehkan

bagi selain pernilik kebun kurma.

Ada dua hal yang mendukung interpretasi ini, yaifu:

a) AriStyah sangat dikenal di kalangan penduduk Madinah, serta

dilakukan silih berganti dalam kasus yang terjadi di antara

mereka. Malik telah meriwayatkannya semacam ini.

b) Redaksi t-At 9Q. "pemilik ariyalf' mengindikasikan

adanya pembatasan dengan sifat tertenfu yang membedakan

dia dari lainnya. Sifat tersebut yaitu hibah yang terjadi.

Mereka mengutip ungkapan seorang penyair tentang penafsiran

arap dengan hibah:

d.t$t'&r A $r';..Yt a;L:, I r,W,'.^*)

125 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad
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"Bukan basha', bukan pula rajbi1gah

akan tetapi hibah pada tahun-tahun ini membawa bencana Snng

men$ak."126

Redaksi dalam hadits W? "dengan memperkirakannya" di

dalam riwayat ini ada pembatasan dengan selain riwayat ini, yaifu W.
t:F W4 "penjualannya sesuai dengan perkiraanya berupa kurma

kering (tamal1"

Kemuflakan riwayat ini dapat digunakan dalil bagi orang yang

memboiehkan jual beli kurma mentah (ruthabl yang masih di pohon

dengan kurma mentah (ruthaQ yang masih di pohon dengan cara

menaksir keduanya, dan dengan kurma mentah (ruthaA 5nng sudah di

atas tanah dengan cara ditakar. Ini adalah satu pandangan sebagian

pengikut Asy-Syafi'i.

Sedang pendapat yang ashah, melarang pralctek jual beli

demikian. Karena keringanan tersebut disampaikan karena ada

kebufuhan yang mendesak untuk memperoleh kurma mentah (ruthab),

t26 Di dalam Usanul Arab tepatrya pada item '.i+jt'G3 den gan huruf Mim, adalah

bangunan di kawasan bebafuan lang menopang pohon kurma. Sedang Glt
adalah penopangan pohon kurma dengan kayu yang mempunyai dua cabang.
Diceritakan bahwa rumah Suwaid bin Ash-Shamit berada di dua sisi tersebut,
bukan baslra'seperti dalam bait sair tersebut. Pohon kurmanya memiliki kualitas
yang baik, dan tidak ditemukan sanha'. Sanha'adalah bencana 5nng menimpa
pohon kurma pada tahun tersebut, maksudnya adalah paceklik yang
merugikannya. Menurut sebuah riwayat: adalah sesuafu yang menyerang pada
tahun ini dan meninggalkan pada tahun yang lain.

Xata r;-#r adalah bentuk jamak dari Uarra'i-f . Yaitu sesuatu yang buhannya

dihibahkan. Sedangkan kata 4ir adalah tahun-tahun yang ditimpa bencana yang

berat yang menghabiskan harta benda. Sebelum bait syair ini adalah:

c:|:J],ts?os'3,, &'#i iq&-tb q,|P6:iiil
"Apakah karena utang, sdang ubngku pada kalian tidaHah merugil<an

Akan tetapi kaombongan pelaku el<sekusi itulah timbul banyak luka-lul<a-"
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kebutuhan mendesak ini tidak ditemukan pada diri pemilik kurma

mentah (ruthabl.

Di dalam masalah ini ada pandangan ketiga: yaifu jika jenisnya

berbeda maka jual beli tersebut boleh. Karena jenis tersebut kadang

bertambah. Jika tidak sejenis, maka tidak boleh. Kalau seseorang

menjual kurma mentah (rutha\ yang sudah di atas tanah dengan kurma

mentah (rutha\ yang sudah di atas tanah, maka tidak boleh satu

macarn. Karena salah satu tujuan yang terkandung dalam keringanan

tersebut adalah, mengkonsumsi kurma secara bertahap dalam kondisi

segar. Tujuan ini fidak terpenuhi dalam masalah kurma Snng sudah di

atas tanah.

Kernutlakan hadits ini kadang digunakan dalil bagi oftmg yang

tidak melihat adanya pembatasan kebolehan jual beli .amJra bagi orang-

orang yang mempunyai kebutuhan mendesak.

Di dalam madzhab AsySyafi'i ada pandangan lain, bahwa

kebolehan jual beli ifu terbatas bagi mereka yang mernpunyai kebutuhan

mendesak. Hal ini berdasarkan hadits Snng disampaikan mengenai hal

ini dari Zaid bin Tsabit, "Bahwa dia pemah menyebutkan narna orang-

ofttng yang mempunyai kebufuhan mendesak dari kalangan Anshar
mengadu kepada Rasulullah #. Tidak ada uang cash di tangan mereka

trnhrk membeli kurma mentah (ruthaA, dan mereka hendak

mernakannya bersama orang lain, sedang mereka hanya memiliki sisa

makanan mereka !/akni berupa kurma kering. lalu beliau

memperkenankan mereka unfuk membeli amya fi<orma segar) dengan

menaksimya berupa kurma kering."

4
aIl J-y)

o ct / o/
0l

loz \, . . '-.o.t I o,4j, 4$l ,!l o-rt.P d.l ,f,'V
.6L3i i* ts'1,'11t,i'rf )# GG)tJt y ,f |*, *} $L

d$l -Y 11
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266. Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, bahwa

Rasulullah $ memperkenankan araya seberat lima wasaq atau kurang

lima um.aq.L27

Penjelasan:

Mengenai kebolehan jual beli anp telah dikemukakan di atas.

Sedang hadits Abu Hurairah ini menambah penjelasan mengenai ukuran

penjualan di mana keringanan tersebut diberlakukan. Yaitu kurma di

bawah lima unsaq. Pendapat AsySyafi'i mengenai tidak bolehnya jual

beli ini yang kadamya melebihi lima wasaq tidak ada perbedaan, dan

yang boleh adalah di bawah lima ornsaq. Sedangkan kadar penjualan

mencapai lima wasaq ada dua pendapat.

Kadar yang boleh itu hanya dianggap sah kalau dilalrukan

melalui transaksi penjualan, jika sekali fuansaksi, maka kami

beranggapan kalau penjualan melebihi lima wasaq, maka kami

melarangnya, sedang penjualan di bawah lima was,q, maka kami

membolehkan.

Kalau hansaksi dilakukan berkali-kali, maka tidak ada

pelarangan. Kalau seseorang menjual barang dalam sekali transaksi

kepada dua orang sekaligus, yang masing-masing mendapatkan kadar

penjualan yang boleh, maka penjualan itu dibolehkan.

Kalau dua orang menjual kepada safu orang, maka hukumnya

pun demikian menurut pendapat yarg ashah dari kedua pandangan

tersebut. Karena banyaknya transaksi akibat banyaknya penjual lebih

banyak terjadi dibanding banyaknya tansat<si akibat banyaknya pembeli.

127 HR. Al Bukhari dengan redaksi sernacarn ini lebih dari satu tempat, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Mdik dan Asy-Syaf i.
Setelah meriwayatkannyra At-Tirmidzi menilainya shahih.
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Di dalam masalah ini ada pandangan lain, yaitu kefidak bolehan

penjualan melebihi lima wasaq dalam contoh kasus ini, karena

memandang pembeli kurma sqar (rutha6), karena pembeli kurma segar

menrpakan objek keringanan yang keluar dari qiyas barang-barang yang

mengandung unsur riba. Sehingga kadar penjualan di atas kadar yang

dibolehkan tidak seharusnya masuk ke dalam miliknya sekaligus.

Perlu diketahui bahwa zlzahir hadits tersebut adalah ditujukan

pada safu bansaksi tanpa memperhatikan jumlah peniual dan pernbeli,

sesuai dengan adat dan kebiasaan yang berlaku.

\. ',ct. 
t( 

.ttct
altl dfJ Ol 9l^{jt ?nt *,lr'# n l' + ;r -rrv
tf !f e;n.6:#,'-fi i )eJ Lc. ;," :Jv *3 ;v \t .b
L,Hbf !r 'at s$.laWLst ui zffi.Lrsj' L,H

.L.,
267. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar 6, bahwa Rasulullah

$ bersabda, "Apabila s*eorzrng menjual pohon kwma 5nng sudah

diserbukan, maka buahrym unfuk panjual, kuuali buah kutma telah

dfanjikan un tuk pembeli."

Sedangkan redaksi milik Muslim menyebutkan, "Apabila

seseomng mernbeli budak, maka harta benda gng dimilikirya untuk

orang lnng mmjualnSn, kquali squatu itu telah dijanjinl<an unfuk

Pembeli."l2s

128 HR. Al Bukhari dengan redaksi semacam ini lebih dari satu tempat, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, dan At-Tirmidzi.
Redaksi dllj "sedang redaksi milik Muslim" memberikan asumsi bahwa redaksi

tambahan ini hanya milik Imam Muslim, tidak ada ddarn shahih Al Bukhari, yang
benar tidak demikian, akan tetapi redaksi tambahan tersebut termasuk yang
disepakati oleh Shahih Al Bukhari dan Shahlh Muslim. Pernilik Al Umdahlelah
mengingatkannya. Pemilik Al Umdah berkata: demikian pula dia telah
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Penjelasan:

Kerap diungkapkan, Wfi iltSt'crj "aku mengawinkan pohon

kurma dengan penyerbukan", kadang dibaca tasfiid (irril. frata ;lrhr

"mengawinkan" maksudnya adalah penyerbukan,yaifu pembelahan

putik bunga pohon kurma, dan menaburkan serbuk sari mayang kurma

kedalam kelopak bunga atau putik tersebut. Tidak semua pohon kurma

dikawinkan, akan tetapi cukup sebagian yang diserbukan, dan sisanya

dibiarkan terbelah dengan angin yang menggoyangkan benang sari ke

sebagian yang lain, png keluar akibat pernbelahan mayang kurma.

Jika seseorang menjual pohon sesudah penyerbukan, maka

buah unfuk penjual karena melihat formula redaksi hadits tersebut yang

bersifat mutlak. Menurut sebuah riwa5nt,sebagian ulama mengemukakan

pendapat yang berbeda dalam masalah ini, dia berkata,"Buah tetap

milik penjual, baik sudah dikawinkan atau belum dikawinkan. Sedangkan

jika buah itu telah dijanjikan untuk penjual atau pembeli, maka janji

tersebut harus dipenuhi. "

Redaksi '-rJ'$ *J Lti.';;p "apbila seseorirng menjual pohon

kwma yang sudah diserbulen," pada dasam5n tetap

mempertimbangkan penyerbukan pohon yang dijual ynng kenyataannya

dilakukannya sendiri.

megerjakan dalam Al Umdah Al Kubm ka4Bnya, secara tegas menyratakan

bahwa redaksi tambahan ini termasuk milik Muslim seorang. Yang bernr tidak
demikian.
Akan tetapi, Al Bukhari juga meriwayatkannya dalam bab "Seseorang yang

mempunyai tempat melintas, atau minum di kebun atau perkebunan kurma".
Lihat Fathu Al Bari, 5: 32l,. Kesalahan yang menimpa diri pengarang dalam hal
tersebut adalah tidak menyebutkan Al Bukhari sebagai pemilik redaksi tambahan
tersebut dalam Bab Jual beli, dan hanya meringkasnyra pada penggalan 5png
pertama. Jadi, Al Bukhari benar-benar meriwayratkann3n tidak seperti
Karena itu Al Hafizh Al Mun&iri dalam Mukhtashar As-Sunan wa Adtr-Dhif ' fi
Ahkamihi menisbatkannya kepada Al Bultrari.
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Penyerbukan sebagian pohon kurma sama seperti penyerbukan

terhadap semua pohon kurma jika penyerbukan dilakukan dalam satu

kebun, jenisnya sama, dan seseorang menjualnya dengan sekali

transaksi. Dan semua pohon kurma tersebut diposisikan sama seperti

sebuah pohon kurma.

Kalau jenisnya berbeda, rnaka para pengikut Asy-Sdi'i
mempunyai dua pandangan. Menurut sebuah pendapat bahwa ynng

ashah bahwa seluruh buah itu tetap menjadi milik pembeli, sebagaimana

kalau pohon kurma sejenis, tujuannya unfuk menghindari adanya

kerugian akibat perbedaan banyak tangan yang merniliki dan keburukan

usaha bersama (muqnml<ahl.

Hadits tersebut kadang disimpulkan,bahwa jika seseorang

menjual pohon Snng tidak pernah diserbukan secara terpisah dengan

transaksi tertentu sesudah penyerbukan pohon yang lain dari safu

kebun, buahnya menjadi milik pembeli. Karena tidak ada satupun

penyerbukan dalam pohon yang dijual. Sehingga hadits menghendaki

arti bahwa buah tersebut bukanlah untuk penjual. Inilah pendapat ashah

dari kedua pandangan Syafi'iyah.

Seakan-akan ketiadaan penyerbukan yang dipertimbangkan, jika

pohon 1;ang tidak dikawinalmn dijual bersama pohon yang dikawinkan.

Sehingga yang dikawinkan otomatis ikut terjual. Di dalam contoh kasus

ini, pohon yang dijual tidak ada safu pun yang dikawinkan, sehingga

yang lainnya otomatis mengikutinya.

Contoh kasus yang termasuk dalam hadits ini adalah masalah

jika penyerbukan dan tidak adanya p<rryerbukan pohon terdapat dalam

dua kebun yang berbeda. Sedang menurut pendapat yang ashah, di

dalam contoh kasus ini bahwa masing-masing mempunyai hukum

tersendiri. Kasus yang pertama sesuai dengan hadits ini. Sedang kasus

kedua, karena tempat yang berbeda mempunydi dampak kuat

mempengaruhi pohon tersebut, ditambah alasan bahwa di dalam satu
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kebun tersirat kerugian akibat beragamnya tangan yrang memiliki kebun,

dan keburukan usaha bersama.

Redaksi Lg"l' Jr,*i- ol\t'if;$. o$.{6 t3p 1ti.r 
";1,j "apabila

seseoftrng mernbeli budak, maka harta benda 5ang dimilikin5n unfuk

omng yang menjualn5a, kecuali sauafu ifu telah dfi:anjikan unfuk

petnbell', Malikiyah menggunakan keterangan ini sebagai dalil yang

menegaskan bahwa budak bisa merriliki harta, karena harta benda yang

disandarkan kepadanya menggunakan huruf lam. Sedang huruf /am

s@ara zhahhmavrrjukan arfi kepunyaan atau kepernilikan.

*t J,",rLl *i:; ?'t Ar'# i i' + ;e -rr,r

A .4:#- e 4xc*L6t f ,i,1 '{t *'\t ;*
.'^*-&,y

268. Diriwa5ntkan dad Abdullah bin Umar g, U"f,*u Rasulullah

$ bersabda, "Apbila s6@nng mernbeli makanan, maka janganlah dia

menjualn5n sebelum dia mengambilnp."

Dalam redaksi lain disebutkan, " Sebelum dia menuimatzg6."L29

.&o&i.t,fl-Yll
269. Diriwayatkan dari hnu Abbas a*n* ,"aaksi dan makna

hadits lrang sama.

r29 HR. Al Bukhari dan Muslim lebih dari sahr tempat dengan bemgam redaksi, ini
adalah salah satunya, dan para pemilik kitab As-Sunan meriuraptkann5a dengan
beragam sanad dan berbagai redaksi ynng berbeda.
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Penjelasan:

Hadits ini menerangkan larangan menjual kernbali makanan

sebelum diambil atau diterima. Imam Malik membatasi ketentuan hukum

terkait makanan dengan persyaratan jika dalam jual beli makanan ini

ada hak menerima sesuai dengan ketenfuan yang ditegaskan oleh hadits

tersebut.

Menurut Asy-Syafi'i, larangan tersebut fidak hanya sebatas

penjualan makanan. Tetapi berlaku unfuk sernua barang png dijual,

tidak dibolehkan menjualnya sebelum diterima menjadi miliknya, berupa

barang tak bergerak atau pun lainnSra. Sedang Abu Hanilah

mernbolehkan penjualan kembali bamng tak bergerak sebelum diterima,

dan melarang penjualan kembali selain bamng tak bergerak.

Hadits ini menghendaki dtn ketenfuan, yaifu:

Perhma, bentuk pelarangan tersebut terjadi dalam kasus jika

makanan tersebut dimilild melaluijtnl beli.

Kdua, gnng dilarang adalah penjualan kernbali barang sebelum

diterima.

Ketenfuan pertama, mengecualikan kasus jika makanan dimilild

melalui hibah atau sedekah misalnya.

Ketenfuan kdua, para pengikut AsySyafi'i telah mernbahas

ke';.renangan bertindak dengan beragam hansaksi selain jual beli, di

antamnya adalah mernerdekakan budak sebelum diterima. Menurut

pendapat ashah tindakan tersebut sah dengan syarat penjual tidak

merniliki keurenangan menahan. Ilustrasinya adalah pernbeli

menyemhkan uang cash, atau jahrh tempo. Jadi, jika dia memiliki

kewenangan menahan barang yang ddual, maka menunrt sebuh

pendapat, kasus ini sama seperti pemerdekaan budak oleh pihak yang

menggadaikan (rahin). Menurut pendapat 5nng lain: tidak demikan.

Yang shahihbahwa hal tersebut tidak ada perbedaan.
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Demikian juga ahli fikih berbeda pendapat dalam masalah hibah

dan gadai. Yang ashah menurut para pengikut fuy-Syafi'i adalah

melarang menjualnya kembali. Perbedaan pendapat juga terjadi dalam

masalah mengawinkan. Yang ashah menunrt para pengikut Asy-Syafi'i,

perkawinan adalah masalah yang berbeda. Menurut mereka, tdak
dibolehkan menjual kemrbali barang yang diperoleh melalui tauli3nh dan

syirkah. Imam Malik membolehkan keduanya disertai dengan

pembatalan akad.

Tidak ragu lagi bahwa syirkah dan tauliyah adalah derivasi dari

jual beli, sehingga keduanya termasuk ke dalam hadits tersebut. Sedang

kebaradaan pembatalan akad (iqalah) disebut jual beli, terjadi perbedaan

pendapat. Jadi, orang yang tidak mempunyai pandangan bahwa iqalah

bukan jual beli, maka tidak memasul*annya ke dalam hadits tersebut.

Imam Malik mengecualikan hal tersebut dengan berpegangan perbedaan

qtyas. Pam pengikutrSn telah mengemukakan hadits mengenai hal

tersebut, yang menghendaki keringanan.

J';i'*'^fr {:.ib?nr ofr l' 1.i / lC F -rv.
At e?" i?;ihr 11 ,*tic J::;;-*3*i', &:t
,i4it ?:# Ul;l ,lnt Jir 6- lb ,ie*\tt ipt, #tr
v 'jui r),6r Ar'Ce;:r;:jilt dr'"r:i:r ,,,\t Ar,M Ey

}i,r ..pti :U) + *:t $L \t .* li't J?, iC "n ,tt? ';
.* f;i{vi:rL6 i ,i:& q)'.#'*?? 6.1,r lt {;rgr

tola.
o-jJ^--:.i\til JG

270. Dinwayatkan dari Jabir bin Abdullah 4p,, bahwa dia pemah

mendengar Rasulullah # bersabda pada masa penaklukan kota
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Makkah, "saungguhn5n Attah dan Rasul-N5n menghamrnkan iual beli

khamar, bangl<ai, babi, dan jual beli berhala." lalu ada yang

bertanya,"Wahai Rasulullah, tahukah engkau tentang minyak bangkai?

Sesungguhnya ia digunakan sebagai pelumas kapal, memoles kulit, dan

banyak orang menggunakannSn unfuk bahan bakar menyalakan lampu."

Beliau bersabda, "Tidak. Jual beli lemak bangkai tetap hamm."

Kemudian Rasulullah # ketika pertanyaan itu muncul bersabda,

" semoga Allah membinasakan bangsa Yahudi. SaunggahnSa ketika

Allah menghamml<an lqtak atau min5ak bangkai atas merel<a, mal<a

mereka mangolahnga dangan baik, kemudian menjualn5n. I-alu mereka

memakan uang hasil peniualannys."T3o

Penjelasan:

Penulis berkata: Redaksi 'ck " merela mengolahnja dengan

bai?' maksudnya adalah mereka menghancurkannSn atau

melelehkannya.

130 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan
Ahmad.
Redaksi i? t*t:titr'ttt"squngguhnw Allah dan RasuLNlm magaharmkan, .."

demikian juga telah disebutkan dalatn Shahih Al Bukhari dan Muslim dengan
menyrandarkan pekeriaan tersebut pada hadib mhid. Tampak dalam sebahagian

kitab redaksi ur'ii:thr'ttl." Saungguhng Atlah dan Rasut-N1a mengahatmkan"

dengan bentuk tabn@brn dua), yaitu qi5ras.

Demikian juga hnu Mardawaih telah meriwalntkannya dalam tafsir karyanya,
yrang masyhur adalah redaksi yrang pertama.
Indikasinya adalah, ketika perintah Allah adalah perintah Rasul-r4;a juga, maka
seolah-olah perintah tersebut sahr paket. Menurut sebuh riwayat: sesungguhnya

Rasulullah $ mempunyai etika, sehingga beliau tidak men5aatr.rkan antara dirinya

dengan nama Allah dalam dhamir tatsniyah. Karena ini adalah safu dari sekian

yang dilontarkan kepada Al Khathib yang mengucapkan kata-kata: Ui t14,ii nt
.si "Siapa yang mendurhakainln, maka dia telah menyimparg (dari jalan yang

benar)" lalu dia berkata: 'i!,t5 itr f- Ut , ;i Uf |*.1*ar 
".t 

"Buruk sekali

ucapanmu wahai Khathib. Ucapkanlah: Siapa yang mendurhakai Allah dan
Rasul-Irlyra, ...".
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larangan haram jual beli khamr dan bangkai sekaligus

menyatakan najisnya kedua barang tersebut. Karena pemanfaatannya

tidak pemah sunyi, kadang khamr dimanfaatkan dalam banyak hal. Dan

bangkai dimanfaatkan unhrk makanan heu.ran pernburul.31.,

131 Sayid Al Amir Ash-Shan'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram
berkata: dalildalil yang menegaskan kenajisan khamr tidak kuat. Jadi, orang yang
memposisikan najis sebagai motif larangan jual beli tersebut, maka hukum
tersebut berdampak pada pelarangan jual beli seluruh barang najis. Padahal
sekelompok ulama telah mengernukakan pendapat, bolehnya jual beli kotoran
yang najis.
Menurut sebuh pendapat, kebolehan itu hanya berlaku bagi pembeli bukan
penjual, karena pembeli mempunyai kebuhfian yang mendesak, tidak demikian
dengan penjual. Najis tersebut merupakan illatalau motif pelamngan yang lemah.
Ini semua menurut orang lnng menetapkan najis sebagai motif pelarangan
tersebut. Menurut pendapat azhharda\l tentang peletakan motif pelarangan jual
beli tersebut Udaklah lemah. Bahkan illat pdarangan ihr adalah larangan haram

itu sendiri, kami mempunyai pemahaman lain tentang sabda Nabi e'e'd,? 6
iyi.ltr "ketika lemak bangkai itu diharamkan atas mereka", pdi beliau menjadikan

larangan haram itu sendiri yrang menjadi illat pelarargan jual beli tersebut, dan
beliau tidak pemah menyinggung soal i//af pelarangan ini.
Ketahuilah pada dasam5ra semua barang yang berunrjud adalah suci, larangan
haram ihr belum tentu menetapkan arti najis. Karena ganja itu dihammkan,
padahal bendanya suci. Seluruh jenis narkotika dan bahan-bahan beracun yang
bis membunuh tidak ada dalil yang menegaskannya barang gnng najis. Bahkan
sebaliknya kaidah mengatakan setiap barang najis adalah haram.
Hal ini karena hukum yang berkaitan dengan najis adalah pelarangan
menyenh:hnya dengan kondisi apa pLln. Jadi hukum najisnya suatu benda
menetapkan haramnya benda tersebut. Berbeda dengan hukum yang
berhubungan dengan pelarangan haram. Karena pemakaian sutra dan emas
hukumnya haram, padahal kedua barang ini suci ditinjau dari ketenhran syara'
dan ijma' ulama.
Jadi, pelarangan haram memperjualbelikan khamr dan bangkai ynng telah
ditegaskan oleh banyak nash-nash syara', tentunya tidak otomatis memastikan
kedua barang itu najis, akan tetapi harus mencari dalil yang lain yrang tegas
menjelaskan hal tersebut.
Jika tidak ada dalil yang lain, maka kedua barang tersebut ditetapkan sesuai

dengan hukum asalnya yang telah disepakati yakni suci. Jadi, orang yang
mengklaim selain yang telah disebutkan, maka dia harus mengemukakan dalilnya.
Perintah menjauhi minuman khamr adalah sama dengan perintah menjauhi
perjudian dan segala pendukungnya, fterkorban untuk) berhala, mengundi nasib
dengan panah.
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Sedang jual beli berhala diharamkan, karena tidak ada

kemanfaatan yang diambil dari berhala tersebut berdasarkan benfuknya,

tidak adanya kemanfaatan tersebut mencegah sahnSn jual beli.

Terkadang pelarangan jual beli berhala berdampak kuat dalam menjauhi

berhala tersebut.

Redaksi gJ ?ye U$l "tahukah engkau tentang lernak

bangkai ..." bisa digunakan dalil yang menegaskan pelarangan

menyalakan lampu menggunakan bahan bakar dari lemak bangkai, dan

menjadikannya sebagai minyak pelumas kapal.Hal ini berdasarkan

jawaban beliau ketika beliau ditanya mangenai hal tersebut. Beliau

menjawab, ?tf '$ .7 "uduk. Jual beli itutetap hamn)'

Penggunaan hadits ini sebagai dalil menyimpan maksud ynng

spekulatif, karena redaksi hadits tidak secara konkrit menegaskan hal

tersebut.

Jadi, ada kemungkinan Nabi $ kefika menyinggung pelarangan

jual beli bangkai, mereka bertanya kepada beliau, "Tahukah engkau

tentang lemak bangkai. Sesungguhnya l€rnak bangkai itu dipergunakan

sebagai pelumas kapal", maksud mereka adalah bahwa berbagai

kemanfaatan ini menghendaki kebolehan jual beli lemak bangkai

tersebut. I-alu Nabi $ menjawab, it;- S .l "frdak. Jual beti itutebp

haram."Kata ganti 1 dalam redaksi tersebut kernbali pada 6pt "lual

beli". Seolah-olah beliau melakukan pengulangan pelarangan jual beli

tersebut setelah beliau menerima penjelasan mengenai kemanfaatan

barang yang dijual tersebut, karena takut menghilangkan berbagai

kerrr.taslahatan dan kemanfaatan yang telah disebutkan.

Redaksi ;3ijr ttr 
',!ti ""*og,u Allah mernbinasl<an kaum Yahudi

..." adalah mengingatkan tentang motif yang melandasi pelarangn jual

beli berbagai macam bamng ini. Karena motofnya adalah pelarangan

haram ihr sendiri. Jadi, beliau memeperlihatkan kecaman terhadap
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kaum Yahudi dalam pelarangan mernakan uang hasil penjualan barang

tersebut dengan pelarangan memakan lernak bangkai.

Ulama Malikiyah menggunakan sabda Nabi ini sebagai dalil atas

pelarangan segala benhrk perantara (adz4zara'11, ditinjau dari segi

bahwa kecaman yang ditujukan kepada kaum Yahudi dengan

pelarangan memakan uang hasil penjualan lemak bangkai itu bersumber

dari pelarangan memakan barang aslinya. Memakan uang hasil

penjualan lemak bangkai, tidak langsung mernakan barang aslinya. Akan

tetapi ketika hal tersebut menjadi faktor penyebab memakan barang

aslinya dengan melihat sisi maksud yang sesungguhnya dari memakan

uang tersebut, maka dari itu mereka layak menerima kecaman berupa

pelarangan memakan uang hasil penjual lernak tersebut.

Babz Salam (Pemesanan Barang)

J?r?,ls:iG ,t4:Lht ,*;,-"(.';.;ur +l;;,e -rvr
j*,.:t: aat :1At G o'Ail"i,r1t.,it *, yv?rt J:" lt'tur 

,{-*J ,F e'dfri :;i e';Ll u :Ju" ,o>3$

?Whti*W
271. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas S, dia berkata,

"Rasulullah # tiba di Madinah, pada waktu mereka sedang

mengadakan mengadakan akad salam berupa buah-buahan: selama satu

tahun, dua tahun dan tiga tahun. I-alu beliau bersabda, "Apabik

seseorang mengadakan akad salam berupa bamng apa pw, maka
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hendaHah dia mengadal<an akad salatn dengan takann Smng pasti atau

dengantimbangan yang pasfi, sarnpi jafuh temp Sang pasfi."732

Penielasan:

Hadits ini mengandung dalil yang mengaskan kebolehan akad

salam secara garis besar. Kebolehan akad salam telah disepakati ulama,

tidak ada perledaan pendapat di kalangan ulama mengenai akad salam

ini.

Hadits ini mengandung dalil lang menegaskan kebolehan

mengadakan akad salam hirggu satu dan dua tahun. Hadits ini dapat

dijadikan dalil yang menegaskan katenangan akad salam berupa bamng

yang dipetik di tengah berlangsungnya masa akad salam, jika barang

telah ada kefika tibanya waktu yang dijanjikan, karena jika seseorang

mengadakan akad salam berupa buah-buahan selama satu dan dua

tahun, maka pasti buah tersebut pasti dipetik di tengah berlangsungnya

masa akad salam, jika buah tersebut diartikan "buah yang masih berada

di pohon (ruthaQ"

Redal$i ?*f # d ',Afri ''if-,| V "apbila s*@ftng

mengadakan "ia *r-, maka dia hendaknSa mangadakan akad salam

dettgan talenn tang Fsfr' malsudnya adalah, jika pesanan (muslam

fi)adalah barang 5rang diukur dengan takaran.
t

Redaksi erlii |T:i "atau dengan timbangan 5ang psfr'

maksudn5n adai, jil<a muslan fih adalahbarang yrang diukur dengan

timbangan. Huruf wawu drsini bermakna au (atau).

Jadi, kalau kita mangartikannya sesuai dengan zhahimya, yakni

makna al jan'u (penggabungan), maka tenfunya dalam safu barang

132 HR. Al Bukhari dengan beragam redaksi yang bersumber dari berbagai sanad,
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Mafrfi dan Ahrnad.
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harus menggabungkan antara muslam fih dengan takaran sekaligus

timbangan. Hal ini akan membawa pada kelangkaan wujud barang

tersebut. Dan kelangkaan wujud barang ini dapat menghalangi sahnya

akad salam. Sehingga yang tepat tenfunya diartikan sesuai penjelasan

yang telah kami sebutkan. Maksud hadits tersebut adalah akad salam

adakalanya menggunakan takaran dalam barang yang ditakar, dan

menggunakan timbangan dalam barang yang ditimbang.
t

Redaksi ?tb &f d "sampi jatuh tempo Snng pasb"

memberikan f.oi-prl* pelamngan akad salam secara tunai.

Kesimpulan hukum ini menjadi madzhab Imam Malik dan Abu Hanifah.

Ma&hab ini mempunyai pandangan bahwa perintah dalam saMa Nabi

$ '.illiii "..., maka dk hendatmg mangadalmn akad salam, ..."

dibatasi tempo sekaligus kepastian waktu.

Sedang mereka yang mernbolehkan salam secara tunai

mernpunyai pandangan bahr,rla perintah ifu hanya dibatasi dengan

kepastian wakfu. Asumsinya adalah jika seseomng mengadakan akad

salam dengan jatuh tempo, maka hendaklah dia mengadakan akad

salam samapi jatuh tempo yang pasti, bukan jafuh ternpo yang tidak

pasti. Wallahua'lam.

Bab: Persyaratan atau Perjanjian dalam Jual Beli

';il:1.:,;!" r,#G*'tt fc'F G lttl *. JL ,#i',1tt
uta ,t4li JL,i;i Gi ,:.)i ,).'!3r3i & Glt'ol'or;;l
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*i * \, ,u lnt J?r: e*; -it;t nAL tr16 ,i
'A o"k bf !r rrlt ,#l * u;'*? jy,aA ,,-,sg

,*fttqt ,lut,t*,; {.?tt J* /t'A;r.G'-?:v ,i'tSt

*r Ji, ?C ii |^ts.alji ,:6tl g.i,tSt CL: ,;i,jlt #)
i',,i. (f ,jG ii ,# e?r?nt a-; r'81 G *j ,lb lu' &
; y" y 11' q6 ,;,4 v\?3'** )Gt Jt; t;t

lt u';rj,:u;l !ti* y|a i,e,:k ,t{r|gG i !,7q G
.'6bl'p.i'lSr 4t ,A'J

272. Dnwayatl<an dari Aisyah p, dia berkata: Suatu ketika

Barirah datang kepadaku, lalu dia bercerita, "Aku telah mengadakan

akad kitabah (cicilan unhrk kernerdekaan dirinya) dengan para pemilik

diriku sebesar sembilan auq$mh, setiap tahun mencicil afu auqi3nh.

Maka banfulah aku!" lalu aku berkata, "Kalau para pemilik dirimu

senang aku menyidiakannya bagi mereka, dan waris wala'mu menjadi

milikku, aku akan melakukan." Barimh lalu pergi menemui para pernilik

dirinya. Dia lantas bercerita kepada mereka. lalu mereka menolak

keinginan Aisyah. lalu dia bemnjang dari sisi mereka, dan Rasulullah &
sedang duduk.

Kernudian, dia berkata, "Aku telah menjelaskan keinginan

tersebut kepada para pemilik diriku, narnun mereka menolak kecuali

wans wala ' menjadi milik mereka." Lalu Aisyah mengabarkan (kisah

tersebut) kepada Rasulullah #. talu beliau bersabda, "Arnbilah dia, dan

jelaskanlah terhadap mqeka tentang waris wala' tersebut. Karena

s*ungguhn5m wais unla' hanglah diperunfukan bagi orang png
memerdekal<an."
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Setelah ifu Aisyah melakukan hal tersebut, kemudian Rasulullah

S berdiri menghadap orang banyak. Lalu beliau memuji Allah dan

memuja-Nya. Kemudian bersabda, "Amma ba'du (sesudah memuji dan

memuja Allah). Apa kepentingan orang-orang Wng mengajukan

bemgam persSnratan Wng tida ada dalam Kitab Allah? Setiap

persyaratan gng tidak ada dalam Kitab Allah adalah batal, sel<alipun

menapai semtus petsyamtan. Ketentuan hukum Allah lebih la5nk diikuti

dan percyaratan atau janji Allah lebih kokoh. Saungguhnt/a waris wmla'

ifu diperunfukan bagi orang 5nng meme,rdel<akan."l33

Penielasan: "

Para ulama telah banyak menyampaikan pernbahasan tentang

hadits ini. Bahkan mereka telah membuat catatan khusus mernbahas

hadits ini dan hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai lrang

terkandung dalam hadits ini. Dan kami akan menyampaikan tentang

133 HR. Al Bukhari di sejumlah tempat dengan redalsi lnng beragam, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i dan hnu Majah.
Barimh ialah Binhr Shafi,rnn, dia budak milik sekelompok omng dari kalangan
Anshar, atau budak rnilik Abi Ahmad bin Jahsyin. Menurut sebuah riwayat, budak
milik sebagian orang dari Bani Hilal. Da adalah kehrrunan suku Qibthi, lalu
mereka mengadakan akad kitabah dengannya. Kemudian mereka menjualnya ke
Aisyah, dia merdeka di bawah suaminya yang bemama Mughits. lalu Nabi S
memintanya unhrk memilih, lalu dia memilih bercerai dengannya. Jadi, tindakan
tersebut hukumnya sunah.
Soal suaminya masih terjadi pCrbedaan pendapat: apakah dia berctatus orang
merdeka atau budak? Yarg shahih dia seorang budak.
Dia mempunyai kisah bersama Abdul Malik bin Maruan. Dia berkata: Aku duduk
bersama Barirah di Madinah sebelum aku mengtnsai pernerintahan ini. dia
berkata: wahai Abdul Malik, aku perhatikan dirimu menyimpan banyak potensi,
sesungguhnya kamu layak memegang pemerintahan ini. Jadi, jika memegang
pemerintahan ini maka waspadalah terhadap persoalan darah. Karena aku
pernah mendengar Rasulullah {$ bersabda: "Sauzggahnya ses@rang tertolak
dari pintu surga setelah dia bia mefihat surga, akibat sebatas bagian dari darah
yang dia alirkan dari seorang muslim tanpa alasan yang benar."
Kisah ini telah dikemukakan oleh lebih dari seorang periwapt.
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masalah tersebut satu derni safu, jika Allah menghendaki. Pernbahasan

tentang hadits dapat ditinjau dari berbagai segi.

Pertama, redaksi tri( maksudnya adalah, aku melakukan akad

cicilan pembayaran pembebesan diri dari perbudakan (kitabh).Adalah

akad yang terkenal antara majikan (p*ilik budak) dan budak. Redaksi

tersebut ada kernungkinan berasal dari kata Ut r lilS "pencatatan

fulisan", karena akad ini berhubungan dengan pencatatan tentang

sesuafu antara majikan dan budaknya. Dan ada kemungkinan berasal

dari makna kesanggupan (ilzanl.

Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah &, 'WiJ ob Ug
gji t;g "..., Sesungguhn3a shalat itu adatah fardhu Snng ditantukan

waktunSa atas omng-omng Sang beriman " (Qs. An-Nisaa' [4]: 103)

Seolah-olah majikan ini menyatakan pada dirinya kesanggupan

memerdekakan budak ketika telah lunas. Budak menyatakan pada

dirinSn kesanggupan melunasi harta yang mereka berdua sepakati dalam

akad kitabah.

Kdua, mereka mengernukakan pendapat yang berbeda dalam

masalah jual beli budak mulabb, Snng terbagi menjadi tiga madzhab.

Menolak, membolehkan, dan mernbedakan antam pembelian budak

untuk dimerdekakan, sehingga ini boleh hukumnya, atau untrlk

dikondisikan sebagai pelayan, maka tidak boleh.

Ulama yang membolehkan jual beli budak mukatab, menarik

kesimpulan menggunakan hadits ini. karena hadits telah membukukan

bahwa Barirah adalah budak mukatabah.

Sementara ulama yang menolak jual beli budak mukatab, perlu

mengemukakan alasan penolakannya. Di antara alasan penolakannya

adalah keterangan berikut ini: jualbeli budak mukatab dibolehkan ketika

kesulitan melunasi atau lemah mendapat penghasilan. Sehingga hadits

tersebut didorong ke arah tersebut.
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Di antara alasan penolakan jual beli budak mukatab adalah,

Aisyah hanya membeli kitabahnya bukan status budaknya. Madzhab

kedua menarik kesimpulan atas penolakan tersebut berdasarkan

pemyataan Aisyah dalam sebagian riwayat "Jika merel<a menginginkan

aku melunasi cicilanmu sebagai pengganti diimu." Pemyataan Aisyah

ini mengindikasikan bahwa yang dibeli adalah kitabah bukan status

budaknya.

Sedang ulama yang membedakan antam pembelian budak untuk

dimerdekakan dan lainnya, menunrtrya tidak ada kesulitan untuk

memahaminya. Karena dia mengemukakan pendapat, Aku

mernbolehkan jtnl beli budak untuk dimerdekakan. Dan hadits tersebut

sesuai dengan pendapat yang aku kemukakan.

Ketiga, jual beli budak dengan sSnrat dimerdekakan. Mereka

mengemukakan pendapat yang berbeda dalam jual beli budak ini. Asy-

Syaf i mempunyai dua pendapat, yaifu:

1. Jual beli budak secara bersyamt itu hukumnya batal.

Sebagaimana kasus kalau seseorang menjual barang dengan

syarat pembeli tidak menjual atau menghibahkannya. Jual

beli semacam ini hukumnya batal.

2. Pendapat yang shahih bahwa akad jual beli secara bersyarat

ini hukumnya sah, hal ini sesuai dengan hadits tersebut.

Omng yang menolak jual beli budak dengan syarat

dimerdekakan, menurut sebuah riwayat: dia menolak status Aisyah

sebagai pembeli budak. Dan mengalihkannya pada benhrk pelunasan

kitabah dari diri Barirah, atau secara khusus diartikan sebagai pembelian

kitabah. Pendapat png pertama lemah, serta bertentangan dengan

redaksi hadits yang disampaikan dalam sebagian riwayat. Adalah sabda

Nabi $.giit " belihh" Sedang pendapat kedua membuhfikan penqlasan

penolakan jual beli budak dengan syarat dimerdekakan, di samping
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kebolehan jual beli kitabah. Ada satu orang tertentu yang berpendapat

memilih penggabungan antara kedua hal ini. Inilah masalah yang

memicu munculnya pendapat yang ketiga.

Keempat, jika kita mengernukakan sahnya jual beli budak

dengan syarat dimerdekakan, apakah persyaratan ini sah atau batal?

Asy-Syafi'i mempunyai dua pendapat dalam menjawab pertanyaan ini.

Yang ashah dari kedua pendapat yang dikemukakannya adalah

persyaratan tersebut sah. Karena Nabi $ Udak pemah mengingkari

kecuali persyaratan hak waris umla'. Sedang akad tersebut menyimpan

dua hal: persyaratan dimerdekakan dan persyarctan wala'.

Pengingkaran hanya terjadi pada persyaratan kedua. Sehingga

tinggalah persyaratan pertama png diakui keberadaannya. Diambil dari

redaksi hadits. Karena sabda Nabi rtjr & ,*-*t "ielaskiznlah terhadap

mereka tentang wala 
u' menunjukan kepastian adanya janji

dimerdekakan. Sehingga janji dimerdekakan itu termasuk dari suafu

keniscayaan redaksi tersebut. Bukan hanya sekedar pengakuan

persyaratan dimerdekakan tersebut.

Maksud sahnya persyramtan tersebut adalah keharusan

memenuhi janji tersebut dari pihak pembeli. Jadi, ;ika dia menolak,

apakah dia wajib dipaksa atau tidak? Ada pendapat berbeda dalam

rnenjawab pertanyaan ini, yang mengemuka di kalangan para pengikut

Asy-Syafi'i. Jika kita mengemukakan pendapat, pembeli ticiak boleh

dipaksa, maka kami menetapkan khi5arba$ penjual.

Kelima,menjainjikan wans wala' unfuk penjual. Apakah janji ini

membatalkan akad jual beli budak? Ada perbedaan pendapat dalam

jawaban pertanyaan ini. Zhahir hadits menyatakan janji atau syarat ini

tidak mernbatalkannya. Karena di dalam janji ini beliau telah bersabda

,lrt' eil ,**t "jelaskanlah terhadap mereka tentang wala "'dan Nabi

S tidak akan mengizinkan dalam akad yang batal.
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Jika kita menyatakan akad tersebut sah. Apakah persyaratan

atau janji memerdekakan budak ini sah? Ada pendapat berbeda

mengenai jawaban pertanyaan ini, yang dikemukakan dalam madzhab

Asy-Syafi'i. Sedang pendapat yang menyatakan batalnya persyaratan

tersebut, sesuai dengan redaksi hadits dan namsinya, di samping itu juga

sesuai dengan qiyas ditinjau dari segi yang lain.

Adalah bahwa qiyas menghendaki bahwa akibat yang

ditimbulkan suatu perbuatan merniliki hubungan khusus dengan

seseorang yang menjadi faktor timbulnya akibat tersebut. Waris

wala'sebagian akibat tindakan memerdekakan budak, sehingga ia

memiliki hubungan khusus dengan orang yang menjadi faktor atau

sebab timbulnya tindakan memerdekakan tersebut. Dia adalah pembeli

yang memerdekakan. Pegangan dan pandangan yang dikernukakan

dalam menjelaskan sahnya jual beli budak dan janji memerdekakan ini

berhubungan erat dengan pembahasan makna yang tersirat dari sabda

Nabi Nabi "li, i4 ,*f, "ielaskanlah terhadap merel<a tentang wala "'

dan pernbahasan makna ini akan disampaikan kernudian.

Keenam,pembahasan yang paling sulit dalam hadits ini adalah

pertanyaan: Bagaimana Nabi # mengizinkan jual beli dengan

persyaratan yang batal?

Bagaimana beliau mengizinkan, hingga jual beli ini bergantung

pada persyaratan ini, lalu penjual melaksanakan persyaratan tersebut.

Kemudian beliau membatalkan persyaratannya?

Para ulama mengemukakan pendapat yang beragam dalam

membahas kesulitan ini. Di antara mereka ada yang menganggap

kesulitan ini sukar dipahami. Sehingga dia mengingkari redaksi ini.

Maksud saya redaksi sabda Nabi Nabi ,li, i4 ,**, "ielaskanlah

terhadap mereka tentang wala "', pemyataan ini diriwayatkan dari

Yahya bin Aktsam. Pemyataan yang hampir sama aku terima dari Asy-
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Syafi'i. Dia berkata: ,Yjt Lf;}'t "persyaratan waris wala"' telah

diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah dari ayahnya, dia meriwayatkan

redaksi ini seorang diri, tidak demikian dengan para periwayat hadits

yang lainnya.Para periwayat yang lain memastikan redaksi tersebut dari

Hisyam. Sementara mayoritas periwayat menetapkan redaksi ini karena

periwayat redaksi ini orang yang tepercaya. Dan mereka

mengemukakan pendapat yang berbeda dalam interpertasi dan

penjelasan redakasi tersebut. Ada bergam tinjauan dalam interpretasi

redaksi ini.

1) Redaksi idi ddu* hadits bermakna '5, *o"l<a mencoba

mencari bukti pendukung mengenai pemahaman ini

berdasarkan firman-Nyra Ta'ala 'airist 'n|i "..., oftngonng

Ifilah 5nng memperoleh kutukan,..." (Qs. fu-Ra'du [13]: 25)

bermakna e$c. dan firman-Nya' (r, pt f ifi "..., dan jika

l<anu berbuat jahat, Maka (k4ahabn) itu b@ dirimu

sendiri,..." (Qs. ru Israa' I77lt 7l bermakna (llt. Oi dalam

interpretasi ini menyimpan kelemahan. Pertama, karena

namsi hadits dan kebanyakan dari redaksinya

mengingkarinya. Alasan kedua, huruf Lamdalam redaksi S
pada awal pernbuatann5n tidak menunjukan arfi kepenrilikan

yang bermanfaat, akan tetapi kepernilikan yang bersifat

muflak. Jadi terkadang redaksi tersebut mengandung arti

yang menunjukkan kepernilikan yang bermanfaat, dan

terkadang tidak mengandung arti demikian.

2) Interpretasi yang saya pahami dari pemyataan sebagian

ulama mutakhir dan kesimpulannln adalah: Persynmtan ini
(waris o+nla ) bermakna mengabaikan persSnratan yang

bertentangan ketika para penjual mengajukan persyaratan
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tersebut, dan tidak memperlihatkan perselisihan dalam

masalah yang mereka inginkan.

Pembebasan (takhlfuah) dan pengabaian (at-tarh (persyaratan)

kadang diungkapkan menggunakan benfuk yang menunjukkan arti

mengerjakan (fi'[. frdak tahukan kami bahwa redaksi al idm (restu) dari

Allah kadang diungkapkan unfuk menunjukkan arti kemampuan

mengerjakan (atlankin alal ft'l dan kebebasan (takhliyah) antara hamba

dan Allah. Sekalipun secara zhahhmenghendaki arh ibahah (kebebasan

bertindak) dan biwiz (panbolehan berfindak).

Ungkapan tersebut ditemukan dalam Kitab Allah &, i-:b. e 6i

*lJr ,5g \t 9l b g "..., Dan mqela itu (ahli sihir) tidak membqi

mudhant dengan sihimya kepda seomnpun, kecuali dengan izin

Allah,..." (Qs. Al Baqarah l2l. 1021.

Maksud yang dikehendaki dengan redaksi .rilt "1r;r'," di sini

bukan berarti Allah memberikan kebebasan unfuk berbuat

kemudharatan dengan sihir. Akan tetapi ketika Allah mernbebaskan

antara mereka dengan berbmt kemudharatan, maka pengertian ifu

diungkapkan dengan redaksi ,..r3)t "21r'," berupa majaz. Interpretasi ini -
sekaliptrn sifatrya spekulatif - hanya saja sudah keluar dari arti yang

sebenamya tanpa ada indikasi yang konkrit tentang majaz tersebut

ditinjau dari segi redaksinya.

3) Redaksi Lfr*,t, ir-l dan redaksi yang ditashrif dari redaksi

tersebut, sesungguhnya menunjukan arti pemberitahuan (a/

i'laml dan penjelasan (al izhhat. Di antara arti tersebut

adalah redaksi tbri)t LtVt "tanda-tanda yang

memberitahukan hari Kiamat", ,fAtS .r-flJl $lt
"penjelasan ditinlau dari segi bahasa dan istilah syam"'
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Di antara arti tersebut adalah pemyataan Uwais bin Haiar b?16

'^;A q;.maksudnya "dia memberitahukan dan menjelaskannya"l34. Jika

demikian, maka redaksi sabda Nabi Nabi upiit't"ielaskanlah ... "',

diarahkan pada makna d. 
"fi 

,*l) q" iYi, 
'& 

"*t
6Sf"lelaskanlah hukum wala', terangkanlah tentangnya dan

beritahukanlah bahwa vnla' dipenrnfukan bagr omng yang

memerdekakan.", kebalikan dari interpretasi yang disampaikan penanya

dan pemahamannya mengenai hadirc ini.

4) Menurut riwayat !,ang disampaikan bahwa , Nabi #
mer,ginformasikan kepada mereka " bahwa vnris wnla' ifu
diperunfukan bagt orang trug memerdekakan budak"

Kemudian mereka mengajukan persyamtan yang
'bertentangan 

dengan kaenfuan hukum ini, ketenfuan yang

telah mereka ketahui, sehingga redaksi ini disampaikan

sebagi benfuk pembelajaran, kecaman, dan menanamkan

rasa takut, karena mereka telah melawan hukum syam'.

Kesimpulan akhir dalam pernbahasan ini adalah mengeluarkan

redaksi perintah tersebut dari arti leteralnya. Redaksi perintah kerap

disampaikan keluar dari makna leteralnya dalam berbagai situasi, griang

mencegah memberlakukann5n sesuai dengan arti leteralqn. Seperti

firman Allah &: 'nfi' t ti)1bt "Perbuatlah apa lmng kamu kej'tendaki..."

(Qs. Fushshilat [41]: 4OlJ;945 ,6 ,yt U:# rg 5"l"Muku

png ingin heriman) hendaHah ia beriman, dan bamngsiapa Fng ingin

(kafir) Biarlah ia kafir'..." (Al Kahfi [18]: 29).

Berdasarkan tinjauan ini dan asumsi yang telah disebutkan,

maka Udak ada lagi unsur penipuan (Shurul.

134 Adalah sebagaian dari setengah bait, asalny'a adalah:

Dia menJelaskannya pada diinSn. Da adalah omng jang tquh pqanganntn
Dia terjatuh dan bercerah diri dengan bangk faktor yang dimilikinSa
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5) Pernbatalan syarat yang diajukan ini sebagai bentuk

hukuman, karena tindakan mereka yang melawan hukum

syara'. Karena pembatalan persyaratan ini menghendaki

pengenaan denda ganti rugi berupa hartayang sebanding

dengan persyaratan tersebut, sebagai bentuk permohonan

ampun karena persyaratan yang bertentang dengan hukum

syara' tersebut. Ini termasuk bagian dari hukuman denda

berupa harta, seperti terhalangnya pembunuh mendapat

warisan (orang yang dibunuhnya).

6) Pembatalan persyaratan tersebut hanya berlaku dalam kasus

ini, tidak berlaku secara umum dalam segala benfuk kasus.

Faktor pernbatasan pembatalan persyaratan ini adalah:

Tindakan berlebihan dalam mencegah mereka untuk

menjauhi persyaratan yang melawan hukum syara'.

Sebagaimana kasus pernbatalan haji unfuk melakukan

umrah berlaku khusus berkaitan dengan peristiwa tersebut,

sebagai sikap keras dalam menghilangkan sesuafu yang

menimpa mereka, yakni penolakan mengerjakan umrah

pada bulan-bulan haji. Pandangan ini telah dikemukakan

oleh sebagian pengikut Asy-Syafi'i. Sebagian ulama

mutakhir dari kalangan mereka menetapkannya sebagai

pendapat ymg ashah mengenai interpertasi hadits ini135.

7) Dari pembahasan hadits ini adalah, bahwa kata US1

menunjukan arti pernbatasan (hashl karena kalau tidak

bermakna pembatasan, maka tenfunya ilalam menetapkan

waris wala' bagi orang memerdekakan tidak harus

menghilangkannya dari orang yang tidak

memerdekakannya. Akan tetapi redaksi ini disinggung

dalam hadits ini bertujuan menjelaskan penghilangan hak

1s5 Adalah Imam An-Nawawi dalam Sgmh Muslim-
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walis wala ' dari orang yang tidak memerdekakan. Jadi,

fujuan ini menegaskan bahwa re/aksi tersebut menghendaki

pembatasan.

8) Tidak ada pendapat berbeda yang dikemukakan dalam

masalah penetapan waris wala' terhadap orang yang

memerdekakan unfuk dirinya, sesuai dengan hadits tersebut.

Mereka mengemukakan pendapat yang berbeda dalam kasus

seseorang yang memerdekakan budak dengan syarat dia tidak berhak

memperoleh waris wala'. Adalah sesuatu yang kerap diungkapkan

dengan istilah pembebasan tak bersyarat (sa'ibahl. Madzhab Asy-Synfi'i

menyatakan batalnya persyaratan ini, dan menetapkan waris wala'

untuk orang yang memerdekakan budak. Hadits ini dapat dibuat

pegangan dalam masalah penetapan wars wala' tersebut.

9) Hadits ini menunjukan penetapan wala' dalam seluruh

benfuk pemerdekaan, seperti memerdekakan dengan

cicilan, pemerdekaan s@ara bersyarat dan lain sebagainya.

10) Hadits ini menghendaki pembatasan waris wala'bagi orang

yang mernerdekakan, dan menetapkan pernbatasan faktor

dalam memerdekakan budak. Pembatasan ini menghendaki

bahwa tidak ada hak waris wala' sebab sumpah, berkat

pertolongan, keislaman seseoftmg di tangan seseorang, dan

tidak pula sebab dia menemukan barang yang tercecer.

Kesernua benfuk faktor pembebasan budak ini menyimpan

perbedaan pendapat di antam ahli fikih. Madzhab Asy-

Syafi'i menyatakan tidak ada hak waris vnla'di dalam satu

dari sekian contoh kasr,rs tersebut, hal ini sesuai dnegan

hadits tersebut.

11) Hadits ini adalah dalil tentang kebolehan mengadakan akad

kitabah, dan kebolehan budak wanita (amalt yang berstatus

menikah mangadakan akad kitabah.
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12) Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang cicilan

al<ad kitabah. Sesuai dengan pemyataan Barirah *1'*g
"-^E\t 

f S A f,tf *...* "eku mengadakan akad cicilan

(kitabah) dengan para pernilikku sebesar sembilan auqiyah,

setiap tahunnSn afu auqijah Di dalam pemyataan ini tidak

terlihat kibbah secara funai, sehingga dia mengatakan

dernikian.

13) Redaksi &r -,r5 A'c-lJ i,;* o*p- Je:',:ti.6"Apal<ah

kepentingan oftng-orang tnng mangajul<an berbagai

perqnntan png fi;dak ada di dalam l{ibb Allah?' ada

kerrungkinan yang dimaksud Kitab Allah oleh Rasulullah

adalah hukum Allah, atau pern5ntaan tersebut bertujuan

unfuk meniadakan anggapan persyaratan tersebut ada

dalam Kitab Allah, dengan perantara atau pun tanpa

perantara. Karena qnriat seluruhn5ra ada dalam Kitab Allah,

baik itu melalui medium seperti berbagai ketentuan hukum

yang tertulis dalam Al Qur'an, atau melalui medium firman

Allarh $,63i;j i*tt €* Oi "Ap sans diberikan Rasut

kepadamu, Maka terimalah..." (Qs. Al Hasyr [59]: 7) dan

ftrman-Nya, Ji.:jt ii*ti fu i;pf "...,taafilah Allah dan

taatilah Rasul (4n),..." (Qs.An-Nisaa' [4]: 59).

Redal{si |*t !, ,6 "1*"7*1u* hukum Attah tebih bqha?'

maksudnya adalah, lebih berhak diikuti dari pada persTamtan yang

melawan hukurn qnra'.

Redalsi 'Ol tltLf "pemsaman Alhh tdih kokolf

adalah, untuk diikuti segala batasan-batasannya. Redal$i ini

mengandung dalil tentang kebolehan mernbtnt sajak lnng tdak
menyulitkan.
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,* 4'ok'8 ^:-iJ'?nr or., yt * i 19 se -rvr
d.G,"t {") ;v ht * U,,#|#- ol trlu,&t fr
,i6'i,y 'Ljj r*\Lrdil. :Jv'i ,:^fzTf # ,u ,:i:*.r

ftur'^Xf'.^*. fu .*l Jil;; i.$i".ti *\L.4 ,*
'*rt 

.e;*y ;)J, J6,q ;1. G,fi'ttl* r'i,:^# G:*
.U';i'A-+l ),'$x;':L l:,!L;

273. Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah 6, bahwa dia

bepergian mengendami onta. lalu unta ifu tampak keletihan, lantas dia

bemiat meninggalkannya. lalu Nabi $ menemuiku. Setelah itu beliau

berdoa untuku, dan mernukulnya, lalu unta ifu berjalan dengan gemkan

yang tidak sebagaimana biasanya. Kemudian beliau bersaMa, "Jualah

kepdaku unla tercebut detzgan afu auqi3ah." Aku berkata, "Tidak."

Kemudian beliau bersabda, "Jualah kepadaku unb ini."Lalu aku

menjualnya kepada beliau seharga satu auqiyah. Aku meminta

pengecualian membawa muatannSa kepada keluargaku. Ketika aku

telah sampai, maka aku menernui beliau dengan membawa unta.

Kemudian beliau menyerahkan uang cash kepadaku. Kernudian aku

pulang. lalu beliau melepasn5n di belakangku, kemudian beliau

bersabda, "Apakah kamu manduga bahwa aku mqninbtnu menunnkan

harga, agar aku bira mengambil ontamu? Ambilah ontamu dan

bebempa keping uang dirhan mililonu. I{arqa itu adalah milihnl'136

136 HR. Al Bukhari di banlnk tempat dengan beragam redaksi, ynng panjang
maupun berupa ringkasan, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'l, At-Tirmidzi, hnu
Majah dan Ahmad.
Setelah meriwayatkan hadits ini At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini shahih.
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Penjelasan:

Hadits ini menyimpan safu dari sekian tanda kenabian, dan satu

dari sekian mukjizat Rasulullah #.
Jual beli unta dan pengecualian mengangkut muatan ke

Madinah. Imam Malik memrbolehkan jual bdi sernacarn ini, selama

berlangsung dalarn ternpo png singkat. Sedang zhaha madzhab Asy-

Syafi'i menlntaltan menolak jual beli serrErcam ini. Menurut sebuah

jual beli senncam ini boleh, karena mengikuti kebolehan jual beli

rumah 5nng disa,rnkan. Karena rnanfaat rurnah tersebut shfusnln

dikecualian. Ma&hab ArySyaft5 adalah yarg p€rtama.

Orang yang mengemukakan alasan ini mengenai hadits tersebut

berdasarkan ma&hab ini adalah, tidak mernposisikan pengecualian

tersebut sebagai persyaratan lnng sesungguhnya disepakati di dalam

akad tersebut, akan tetapi sebagai benhrk sedekah Rasulullah # b*pa
pemberian muatarn kepadanya, atau perqraratan tersebut lebih dihulu

dibanding akad.

Sedang berdasarkan zhahir madzhab AsySyafi'i, persyamtan

yang membatalkan akad adalah persTaratan lnng menyertai akad dan

bercampur dengan akad.

Sebagian ulama menyatakan bahwa perbedaan para periwayat

dalam mengemukakan beragam redalsi hadits ini termasuk sesuatu yang

menghalangi penggunaan hadits ini sebagai dalil atas masalah ini.

Karena, sebagian redaksi hadits secara konkrit menyinggung

persyaratan tersebuti dan sebagian yang lain tidak menyinggungn!/a.

Sehingga dia mengemukakan pendapatnya: jika berbagai riwayat yang

dikemukakan itu berbeda-beda, sedang alasan tersebut hanya

menggunakan sebagian riwayat dengan mengabaikan riwayat yang lain,

maka penggunaan hadits tersebut sebagai landasan hukum mesti

dihentikan.

289IhkamulAhkam



Menurut pendapat kami, hadits im shahih. Akan tetapi dengan

catatan adanya kesamaan antara berbagai riwayat tersebut atau paling

tidak hampir mendekati sama. Sedang jika bisa dilakukan pengunggulan

Uarjih) sebagian riwayat - dengan alasan periwayahrya lebih banyak atau

lebih memahami atau hafal hadits, maka semestinya riwayat tersebut

bisa digunakan. Sebab, lnng paling lernah sekalipun tidak menghalangr

untuk mengamalkan yang lebih kuat, dan yang terungguli tidak

mencegah unfuk berpegangan dengan dalil yang mjih. Jadi

berpeganganlah dengan loidah berikut ini.

Karena kaidah ini berguna dalam sejurnlah sitr.nsi. Di antaranyra

adalah, para ulama ahli hadits memeberikan alasan hadits dengan istilah

idhthirab (hadits dengan redalsi yang kacau) dan mereka menghimpun

sejumlah riwayat, sehingga tergambar dalam hati suafu formula yang

menetapkan pandangan bahwa hadits ni dha'if,

Tindakan yang wajib dilakukan adalah mendaah kernbali

berbagai snad atau jalur periwayatan hadits tersebtrt. Jadi, jika

sebagiansanadatau periwaSnt hadits ini ada yang dha'if, mal<a ini dapat

mengelignasi riwayat tersebut dari la,rel yang dapat dijadikan pegangan.

Dan tidak menghalangi untr.rk memegangi yang shahih serta ktnt.

Sebagai penyernpuma pernbahasan ini ada pernbahasan yang lain.

Madzhab Imam Malik merryatakan -sekalipun melnegangi 
"hahirtadits

tersebut-, dia mencoba mernbatasinya dengan mengecualikan masa

yang singkat. Terkadang menurut sebtnh pendapat, sesuangguhnya

hadits ini menyampaikan pesan yang mernang menghendaki demikian.

Hadits ini kadang diposisikan sebagai sumber hukum kebolehan

jual beli rumah yang diseurakan, lnkni dengan memposisikan

pengecualian yang disebutkan dalam hadits sebagai pokok qiyas (kasus

yang sudah ada hukumnya). Dan jual beli rumah diposisikan sama

dengan jual beli unta dalam segi tujuannya. Sehingga hukum tersebut

dapat ditetapkan, hanSn saja keberadaan kasus setnacam ini dianggap
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sama dengan kasus 1Bng bmumber dari hadirc, dan nilai-nilai yang

terkandung di dalamqa rnasih menyimpan perdebatan.

d-t A .. t ,& et J?) ,a: :
to, : - . t-rorl {..

cc.e ar n?:;tP €._l f -YVt

g ,* ,YtSt d'tttWtS rs ,18 *L ry oi *:r;r'i"
t1 .cr{3,Wi;ilb if;,;rt Sf- r) ,{b ;,'+X- rj ,bf

274. Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, ^ffr:"Rasulullah $ melarang orcmg yang berterrpat tinggal menetap tidak

boleh mengadakan iual beli dengan omng nomaden. Janganlah kalian

mengadakan jual beli najsy- Jarganlah seseorumg menawar barang yang

sudah ditawar saudaranln. ndak boleh mdamar uranita yang teJah

dilarnar saudaranlra. Janganlah s@mng wanita merrinta saudara

perernpuarmya bercerai (rrnlrsudnSn menikah) karena dia

menumpahkan isi mangkulary6. "137

Penjelasan:

Pelarangan jual beli omng yang berternpat tinggal menetap

dengan orang yang nomaden dan seseorang yang menarilrar bamng yang

sudah ditawar saudaranya, pembahasan tentang ini telah disampailon"

Sedangkan pelamngan melamar wanita, ahli fikih telah

mengakhnlisasikan kernutlakan larangan tersebut dengan dua tinjatnn:

Pethnn, mereka mernbatasi larangan tersebut dalam situasi

saling menyukai dan ada keocokan antara si pelamar dan unnita yrang

137 I-lR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasaa'i, At-Trrnidd, dan hnu Malah.
HanF saia sebatragian mereka ada png menyebutkan sepenggal dari awalqfa
dalam bab tert€ntu dan sepenggal dari akhir hadib.

JG
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dilamar. Sesudah itu mereka baru mengernukakan pandangan yang

menentang perkara yang dapat meu.rujudkan adanya larangan melamar

wanita yang sudah dilarnar. Mereka mengemukakan berbagai hal yang

tidak bersumber dari hadits tersebut.

Sementara ifu kalau lamamn itu terjadi sebelum adanya msa

saling menyukai (bmlrui| maka udak dilarang. Karena

mempertimbangkan hrjuan yang memicu lamamn semacarn ini

diharamkan. Yaifu terjadinya permusuhan, kebencian, dan kesedihan

hati.

Kdua, ini adalah pendapat ulama Malikiyah bahwa lamngan

tersebut hanya berlaku bagi dua orang yang mernpunyai sifat yang

hampir sama. Kalau pelamar pertama orangnya fasik, sedang pglamar

kedua orangnya shalih, maka lamamn dalam kasus sernacarn ini tidak

masung dalam lingkup lamngan tersebut.

Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan, jika seseormg mengerjakan

larangan tersebut, dan dia melamar wanita yang telah dilarnar

saudaranya, maka akad nikah tidak batal dan tidak rusak. Karena fujuan

larangan itu adalah trntuk menghindari timbulnya permusuhan dan

kebencian. Tujuan ini tidak mencedmi rukun dan persyaratan nikah.

Adapun masalah pelarangan terhadap seorang wanita unfuk

meminta saudam perernpuannya bercerai (maksudnya menikah), di

dalam larangan ini barypk redaksi majaz. Sehingga

redalsi "betrcerai" diarfikan melangsungkan akad nikah seperti

pengosongan mangkuk sesudah terisi penuh. Redaksi ini menyimpan

makna lain, yaifu iq/atat yang menunjukan arti rezeki, karena

pemikahan menetapkan kaarajiban memberi nafkah, karena mangkuk

dan memenuhinya (dengan makanan) tannasuk dan rezeh, sedang

menumpahkan mangkuk adalah mengubah rezel<i.
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Bab: Riba dan Shartflransaksi Pentrkaran U*S)

yt ,S';,, Jv:Jv,o,; hr g, 
=W, 

i. tF -'rvo

r\(: lrr'iti,,aric,tti: g:it +lirr ,*i *bt*
.iaiis !l (t oPu';,.5r, ,iaria

275. DiriwaSntkan dari Umar bin Al Khathab 49, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, " Uang emas diful<ar dangan uang pemk adalah

iba, kauali jil<a dilafukan serah teima sffim langsung. Gandun pufih

ditukar dengan gandum putilt adalah rib, kanali jika dilakukan semh

tqima se@m hngsug. Canfun memh ditular dangan gandum mmh
adakh riba, kanli jlla dihkulan semh tqinn s@m langswzg."t3a

Penjelasan:

Hadits ini menunjukan tentang karajiban melakukan tmnsaksi

secara trx:mii (hulult Dan mengharamkan melakukan hansaksi secara

kredit dalam jual beli uang enns dengan perak, gandum putih ditukar

dengan gandum putih, dan gandum merah difukar dengan gandum

merah kecuali;ika dilakukan serah terima secara langsung.

Redaksi iA1 iA "iil<a dilakukan senh terima s(rcara langsungf'

dibuat pertama kali unhrk menunjukkan arti serah terima secara tunai

Uaqabudh). Redaksi ini dibaca panjang serta dibaca dengan harakat

fathah.

Sesudah memenuhi persyaratan tersebut selanjutnya pam ulama

mengemukakn pendapat !,ang berbeda. Asy-Syaf i misalnya

memandang bahwa kansaksi secara tunai dan serah terima dilakukan

138 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan
Ahmad.
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dalam satu majlis akad. Jika persyaratan ifu telah terpenuhi, maka

persyaratan yang lain tidak lagi menjadi bahan pertimbangan. Masih

menurut Asy-Syafi'i, lamanya transaksi yang dilakukan di majlis akad

tidak masalah, jika akad dilakukan secara langsung.

Sedang Imam Malik menekankan persyaratan lebih berat

daripada ini. Dia tidak memberikan toleransi dengan lamanya transaksi

yang dilakukan di majlis akad, sekalipun dilakukan serah terima langsrxrg

di dalam majlis tersebut. Pendapat Imam Malik ini lebih mendekati pada

hakekat redaksi hadits tersebut, sedang pendapat yang pertama lebih

tepat dimasukan dalam kategori najaz.

Persyaratan ini tidak hanya berlaku pada barang yang sejenis.

Akan tetapi jika kedua barang memrpunyai /a/ (fungsi) yang sarn r, -
contohnya seperti mata uang atau alat fukar dalam emas dan perak,

makanan pokok dalam keempat bamng tersebut, atau lainnya ynkni

sesuatu yang dapat diposisikan sebagai illat-, maka semua itu
mengendaki hammnya melakukan tuansaksi secara kredit.

Hadits ini telah memuat kedua hal ini sekaligus, di mana Nabi

melarang penjualan dengan cara dernikian antara uang emas ditukar

dengan uang perak, antara gandum putih difukar dengan gandum putih,

dan gandum merah difukar dengan gandum merah. Kedua barang yang

diperjualbelikan ini adalah sejanis. Sedang yang pertama (uang emas

ditukar dengan tnng pemk) dua jenis yang berbeda lrang dipersatukan

oleh satu illatkr:rita uar€).

yt Ji., Ll s- ?t *a,'rf r"i;t * gj ;e -vvr
i', ,;ir)d,tl.:-hu, .+ir t:4 | ,JG'":ri # ?tt ,)*
i't ,h* ,l g/ur'or)t t4'lt ,fr. ,rb ti:b?. fifr
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'iY!'vGti:Try,X;;;;,{,ff*:fr
276. oiriwuvutr.un * ;t sa'id ; Khudri 4S, bahwa

Rasulullah $ bersabda, "Janganlah l<alian mengadakan jual beli uang

emas difukar dengan anns hquali dangan jenis 5nng sama. Dan
janganlah kalian menambhi &gian darinja melebihi sebagian 5nng
lain. Janganlah l<alian jual beli Mng penk ditukar dangan

uang pemk kquali dengw Lhran Wng enn. Dan janganlah kaliarl

menambahkan sebgian da@ melebihi *bgian 5nng lain. Dan

janganlah kalian mengadal<an Fal beli dan banng-banng gng t&h
disebutl<an ifu sum krdit."

Redaksi lain menyebrrhn "Keuali iila dilalatkan sqah teinn
s@n langsung." Redaksi kir lagi menyebutkan, " Kecuali dengan

timbangan yang sarna, bmngtNTg sejenis sqA ukunn 5nng ama.'79

Penielamn:

Hadits ini mernuat dua perrnasalatnn, 5laifu:

Pertama, mengharamkan adanya penambahan dalam berbagai

jenis kekayaan yang mengandung unsur riba ketika mempunyai jenis

yang sama. Hadits ini secara tegas menemngkan dalam masalah uang

emas yang difukar dengan uemg emas, yakni redaksi .,ti .,y.*. y+ lf
.t

,f "& W. ,fu "km.ali dengan jenis Sang nrna. O", i,*S"rt^h

kalian menambhi sebgian darinSn melebihi sebagian Sang lain."

139 HR. Al Bukhari, Muslim, ArNasa'i, At-Tirmidzi, dan Ahmad.
Kata li+Jt dibaca dengan harakat kasmh pada huruf s1zh, maknanya adalah

penambahan. Kadang digunakan untuk menunjukan arti pengurangan, maksud
yang dikehendaki dalam hadib ini adalah r/Lbi " jangantah l<alian memmbahf "
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Kdua, mengharamkan penangguhan semh terima kedua

barang. Ketentuan ini diambil dari redaks, F6;qlb W tiil li "aan

janganlah kalian mengadal<an jual beli dari banng-bamng yang telah

disebutkan ifu seara krdit." Sedang kekaSraan yang mengandung unsur

riba lainnya adalah kekayaan, yang di antaranya jika telah disebutkan

seara tegas dalam hadits grang lain, rnaka ketenttnnnla diberlakukan

berdasarkan nash tersebut, jika Udak maka para ahli qi17as

mengqiyaskanngn.

Redaksi I ,U- \l "kn*ti iit<a dilalatkan sqah tqima seam

langsungf'dalam riwayat yang lain, menuntut pelarangan penangguhan

serah terima kedua barang.

Redaksi 9::l t:i "dengan timbngan tang sma" menuntut

mernpertimbangkan kesamaan antara kedta barang, ditetapkan-bahtm

kesamaan dalam sabda nabi ini malsudnya adalah kesamaan dengan

timbangan berat bukan dengan takaran. Ulama fikih telah menetapkan

keserupaan itu wajib berdasarkan ukuran yang diakui syam'. Jadi, kalau

barang ifu ditimbang, rnaka diukur dengan timbangan, sedang barang

5nng ditakar, maka diukur de,ngan takaran.

'r[x.,t, ,jv ,^n?nt ofr'gr:i;t * gj;,, -rvv
a.

Gl'u ,*t {' i" * U,d iw ,:G';. f, lt )"t J\'# ?b,.;t("'+'d;iq:, f (+ ori ,3>U i6 s-ii

,ut:+ *i ;r.X,, *'4, Jvr ,:tL:, ia X,t * ,4,
'Ft g AF ol'-irl iyg{tr'J;ri ,(}t i3 C.}t * ;rf ;rf

^.,6t.v..*t7,ft y,
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277. DiriuralBtkan.dari Abi Sa'id Al Khudri r&, dh berkata,

"Bilal datang menernui Basululhh & dengan mernbawa kurma banfu.

Nabi $ lantas bertanya ,'hri inna*an kurnn ini? Bilal

menjawab,'Kami mempureyai kurrna 1nng jelek; lalu lomi menjualnya

dua sha' dit*ar dengan safu sha', trnhrk persiapan makan Nabi $ i

Ketika mengetahui hal tersebut, Nabi $ bersabda, 'Oh, ah (mangaduh),

itu fumng ,iba, itu banng rifu, jizryanlah kanu lalrukan. Ahn t&pi
jil<a l<amu hqdak mantbdi, rraka inlah kwnn tersebut tqtebih dahulu

dengan gang hin, kanudiarT belilah dangan hreil panjualan
t"O"bUt,.-l4O

Penielasan:

Hadits ini adalah nash lnng nba fdhl (iual beli

dengan bmbahan pada sahh satu jenis bamng yang dipertukarkan)

dalam jenis makanan b"r.rpa htrna. Jurnhrrr ularna sepakat mengorai

hukum tersebut. Ibnu Abbas mengernukakan pendapat yang berbeda

dalam masalah ketnraman riba, HhL S€tehh hal tersebut diklarifikasi,

maka menurut sebmh riwayat dia menarik pendapafuryra tersebut.

Sekelompok ularna mernbuat kesimpuhn dari hadits ini, dengan

mernbolehkan pensJunaan berbagai medium (dzan'i\. setelah

memperhatikan redaksi 1 , j ;, #. j$t g"maka iahh kuma

tercebut terlebih dahulu dangan pafialan Sang lain, kqnudian belilah

dangan hasil penjmlan tqsdut" Karena sesungguhnya beliau

memboletrkan menjualnya dan mernMi secara mutlak, dan tidak beliau

mernisahkan antara menitnlnla k€pada omrg gnng akan menjmln5ra

14'0 HR. Al Bukhari, Muslim dan ArNasa'i.
Al barniy adolah ienis kurma 1lang l$.ming dan bulat, addah i€nis kurma terbaik.
Benhfi mufradnya adalah banitnl\ sebagairnana dikernukakan oleh pemilik AI
Muhkam.
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kernbali kepadanya, atau kepada oreng lain, dan tidak memisahkan

antara niatnya unfuk mernbeli yang lebih banyak atau tidak.

Mereka yang menolak penggunaan berbagai medium (dzam'i)

menjawab,bahwa perintah itu bersifat mutlak tetapi tidak umum,

sehingga perintah ini diarahkan pada penjualan kepada selain penjual

(yang hendak menjtnl kernbali barangnya kepada pernbeli), atau

diamhkan pada selain pmktek 5png mereka tolak. Karena sesuafu yang

bersifat mutlak dalam praktekn5ra dianggap cukup dengan melakukan

safu benfuk perbuatan. Jawaban ini masih menyimpan perdebatan.

Karena kami tidak membedakan antara bertuat sesuafu

yangnyata-nyata bersifat muflak, sebagaimana kasus jika seorang suami

berkata kepada istrinya: Jika kamu masuk ntmah, maka kamu adalah

wanita yang tertalak. Jadi, pekerjaan ini menjadi nyata dengan sekali

masuk rumah. Dengan berbuat sesuafu yang bersifat mutlak, namun

Snng dikehendaki adalah sesuatu yang dibatasi (muqayyad), karena

redaksi ini beralih dari yang mutlak menjadi terbatas.

Hadits ini mengandung dalilyang menegaskan bahwa perbedaan

dalam segi siht (kualitas barang) tidak dapat digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam mernbolehkan penambahan kadar barang.

Redaksi A F. " dengw iual beli Wng lain" memuat

kemungkinan 5nng dikehendaki beliau adalah bamng lain yang dijual,

maksudnya adalah kurma yang lain. Ada juga kemungkinan maksudnya

adalah penjualan dengan sifat atau bentuk yang lain, dengan

mernposisikan huruf ^&' sebagai huruf tambahan. Seolah-olah beliau

bersabda,pl W.\ "juallah kurma itu dengan penjualan yang lain atau

berbeda."

Redaksi I l'j "korr,rdiu, gunakan ifu untuk mantbelirya"

menguatkan kemungkinan yang pertama.

hkamulAhkem
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278. Diriwa5ntkan dari Abi Al Minhal, dia b€rkata: Aku bertanya

kepada AI Bam' bin Azib, dan Zaid bin Arqam tentang sfurr'ftransaksi

penukaran uang)? Masing-rrnsing berkata,"Omng ini lebih baik atau

lebih tepat menjawab pertanSraan ini dibanding aku." Keduanga berkata,
'Rasulullah$melarang jual beli uang emas ditukar dengan uang pemk

s@ara h"edit."141

Penielasan:

Hadits mengandung dalil tentang sikap tawadhu' (rendah 6ati)

dan pengakuan akan hak-hak istimeura yang dimiliki para tokoh besar.

Hadits ini adalah teks png menghammkan riba nasi'ah fual beli

yang ditangguhkan pada masa tertentu) dalam barang yang telah

disinggung dalam hadits -!,aifu penukamn uang exnas dengan uang

perak-, karena kedua bamng ini menyimpan illat lnng sama, yaifu

sebagai mata uang atau alat hi<ar (naqdilnhl. Demikian pula dengan
r keempat jenis barang yang lain, maksud saya adalah gandum putih dan

barang yang telah disinggung se@ra bersamaan. Sebab, keempat jenis

barang itu mengandvng illat lain yang sann. Sehingga sebagian dari

. keempat jenis bamng itu tidak boleh difukar dengan sebahagain Snng

lain secara kredit (nasi'al).

Keurajiban yang harus dilakukan dalam mernperiualbelilon

barang yang dilarang melakukannya secara kredit adalah, at-tanajur

dalam melakukan jual beli.Maksud saya adalah jual beli tidak
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ditangguhkan pada masa tertentu. Kedua, serah terima secara funai di

majlis akad. Persyaratan ini berdasarkan kesimpuan yang diambil dari

redaksi )dlU-"semh terima seam tunai'.

,k yt J?t -s :JG ,!ou?nt'ab:t t:5:. ,fj f -YVl

q4rir; "'tt 
i-br, '+iltt 1fiu -^1it f Pt ;a ht

*i;+Lrr L*'l4'if ?irr'^:ritA.# ol e;1,

.'q- tk ,Jui \y.ri,i ,Jui ,jL.,df; :JG lb |Js
279. Diriwa5ntkan O* Or, Bakrah rg, dia berkata, "Rasulullah

S melarang uang p"ruk ditukar dengan uang perak, dan uang emas

difukar dengan uang ernas, kecuali sarn. Beliau

menganjurkan kami agar membeli uang perak ditukar dengan uang

emasl sesuai yang kami kehendaki;dan membeli uang emas ditukar

dengan uang perak sesuai 5nng kami kehendaki." Abu Bakrah berkata,

"l-alu seseorang bertanya kepadanya, dia berkata, 'Serah terima secara

tunai?' lalu dia menjawab, 'Demikian yang kami mendengal'."142

Penlelasan:

Redat$i q 'r$ ,*iU (-i,'itr 'rstJ}J "manbeli uang e,nas

difut<ar dengan uang pemk 
"oui *n l<ami keherzda?' mal*strd "sesuai

yang kami kehendaki" ifu adalah berkenaan dengan masalah perbedaan

dan kesamaan kedua bamng, bukan berkenaan dengan masalah

pernbayaran secara tunai dan kredit. Masalah ini telah disebutkan dalam

hadits yang lain, di mana terungkap redaksi hadits, "Bila jual beli

142 HR. Al Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i
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tersebut berupa yang berbeda jenis, lakukanlah sesuai

yang kafran kehendaki, jil<a dibkukan senh tqima saanz, langsung."L$

Bab: Gadai dan Lain-Lain

*\t ;* :, J;.,"t:l #;?nt of, -*r,G F -r,r.
.*+ tr Gtl'^trt CW'q:r*- a 6*t &:)

280. Driwayatkan dari Aisyah 4u, bahwa Rasulullah S p.r,ruh

membeli makanan dari seorang Yahudi, dan beliau menggadaikan baju

besi kepadanya.r'l4

Penielmn:

Istilah Sadrat (nhri diambil dari rnatma penahanan (ia&s) atau

tetap (iqamahl. Kalinnt pt3ij! ,fi ketika seseorang

menetap di suafu ternpat.

743 HR. Muslim dan Ahmad, dari Ubadah bin Ash-Sharnit secara marfu'';0,'t 

l^;1ig *-+.. lt; 't iu';a't 1rir'"",;'J.ij'1 ,r{","f,i,, ahu e;i
. *tU tte r\'&',9 r ;ri urirlr eiL',:,iial r's,{t

"Emas boleh ditukar dengan ernas, gandum putih ditukar dengan gandurn putih.,
gandum merah dihrkar dengan gandum merah, kurma ditukar dengan krrma,
dan garam ditukar dengan garzun, dengan syarat barangnlra seic-nis, ukrrrannya
sama, dan langsung dilakukan serah terima. Bila jual beli tersebut berupa barang
yang berbeda jenis, lakukarrlah sesuai yang kalian kehendaki, jika dilakukan serah
terima secara langsung. "
Abu Daud, A*Nasa'i dan Abu Daud juga meriwayatkan hadits sen-rpa.

7M HR. Al Bukhari di lebih dari satu tempat dengan redaksi yang beragam. Muslim,
An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahamd dari jalur hrur Abbas dengan redaksi png
sama.
Orang Yahudi tersebut adalah Abu AsySyahm, sebagaimana diterangkan oleh
AsySyafi'i, dilanjutkan oleh Al Baihaqi melalui jalur Ja'far bin Muhammad dari
ayahrnTa.
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Hadits ini merupakan dalil yang menegaskan kebolehan

mengadakan akad gadai, di samping ketemngan yang telah disampaikan

oleh AI Qur'an yang agung145. Hadits ini merupakan dalil yang

menegaskan kebolehan melakukan kegiatan mu'amalah bersama ormg-

orang kafir, dan tidak menganggap batal bermu'amalah bersama

mereka.

Di dalam selain riwalat ini ditemukan keterangan yang

disimpulkan bisa digunakan dalil atas kebolehan mengadakan gadai di

terrpat tinggal menetap.

Selain itu, hadits ini dalil yang menegaskan

kebolehan pembelian barang dengan uang pernbayaran yang

ditangguhkan sebelum diserahkan, karena gadai sangat dibufuhkan pada

urnurnnya, ketika sulitngra menyerahkan uang pernbalraran secara hrnai.

Kesimpulan hadits ini juga dapat digunakan dalil atas kebolehan

membeli barang bagi omng yang tidak nxrmpu menyerahkan uang

pernbayaran pfda waktunya. Sesuai keterangan yang telah kami

sebutkan.

I'ls Yaihr firman Allah &,

kl;t aj t*y ti-i {i f & ig,$ i
"Jika kamu dalanz prjahrcn (dan be.muanalah ddak sqam hnai) sdang kamu
ddak mmtpuoleh s@nng pazulis, Maka herilaHah ada bamng'tanggutgan
yang dipegang (oleh yang beryiutang)..." (Qs. Al Baqarah l2l:2831

ht ,* lnr J'i.,Ll ra ?nt of.,;;-) eJ;* -v,u
'et:* eiLl 6f sr;,*At'Jb1 ,ic,,,r:tr:),

281. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 6, bahwa Rasulullah €r
bersabda, "Pqtundaan pantbgmrz utang oleh onng yang kaSa adalah

sebuah kezlnliman. Apbila alah sanng di ankra kalian dituntut
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menanggurg pqrrindalm ubng kep* onng laia, nnka dia

handalmja manabm panindalnn utang tavhtt"l$

Penielasan:

Hadits ini mengandr.mg dalil yang rnendnnmtan
pernbayaran utang tanpa ada perbedaan pendapat dalarn rnasalah ini,

disertai kernarnpuan mernbayar setelah ada penailun utang. Mereka

m€ngemukakan pendapat yrarag bcrbeda dalarn madzhab Aqrq/afi'i,
apaloh wajib menrbapr utang sekalipun mampu tanpa ada penagihan

dari perniling piutang?

Ada dua pandangan !/ang dikernukakan dalam menjawab

pertanyaan ini. Kauajiban mernbayar utang tidak bersumber dari hadits

ini. Karena, redaksi ;Lir "penundaan pemba5nran utang"

mengindikasikan dlawali dengan p€nagifnn utang. Sehingga surnber

Srang menpdi landasan karaiiban utang, bcnrpa dalil yang

laln. Sedanglon kutu .jlt 'ordrg kala" m€ngecualil€n orang l€rnah

untuk menrbalnr utarg.

Redaksi d 'i9 
"apbtrb alah samng di anbn talhn difintut

menanggung pemindahan ubngf ,hurut Hamah dibaca dengan harakat

dhammah, huruf /a Uibaca dengan harakat sukun, dan humf &a'dibaca
dengan hamkat kasmh.

Redal$i U{ii "hendakkh dia maqima pentindahan ubng

tetsebut." Hmrf ja' dibaca dengan harakat fathah, hurufta dibbaca

dengan harkaat sukun; dan htrmf 6a' dibaca dengan harakat fathah.

Dambil dari kalirnat 6d ild "aku mengikuti si fiian" rrnksudnya

kefika aku manunfutn5n menar{Klur{l orang lain.

146 HR. Al Bukhari di l€bih dari srtu ternpat dengan redaksi yarg beragam, Mushm,
Abu Daud, ArNasa'i, At-Tirmift, hnu Majah, Atrnad danAl Bazar
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Maksud yang ada di sini adalah, menuntutnya menanggung

utang dengan akad hiwalah (pernindahan utang orang lain). Kalangan

leteralis (Zhahiriyah) mengemukakan pendapat, Wajibnya menerima

pernindahan utang kepada orang kaya, sesuai zhahirpeintah tersebut.

Sedangkan jumhur ahli fikih menyatakan bahwa perintah

tersebut adalah perintah sunah, karena di dalamnya mengandung unsur

berbuat kebaikan kepada orang yang memindahkan utangnya, yakni

terpenuhinya fujuannya 5nifu pemindahan utang dari dirinSn, dan

menghilangkan unsur pemaksaan atas dirinya yang diperoleh melalui

penagihan utang.

Hadits ini mengandung indikasi bahwa perintah menerima

pemindahan utang kepada orang kaSn dibatasi dengan alasan bahwa

penundaan pembaSnran utang oleh orang yang mampu atau kaSn

adalah sebuah kezhaliman, pasti sebab munctrlnya pemyataan ini adalah

jika benar penundaan pembayaran utang ifu sebuah kezhaliman -secara
zhahir kondisi seorang muslim terpelihara dari kezhaliman tersebut-,

sehingga itulah sebab munculnya perintah merierima pemindahan utang

kepada orang kaya, agar terpenuhinya fujuan tanpa ada kerugian yang

ditimbulkan oleh penundaan pernbayaran utang.

Ada kernungkinan perintah menerima pernindahan utang ifu

muncul karena orang kaya tidak mernpunyai alasan unfuk menerima

haknyra (piutang) dari omng y:ang berutang ketika dia menolak

membayrar. Bahkan hakim hanrs mengambilnya secam paksa dan

membayarkannya kepadanya.

Penerimaan pemindahan utang (hiwalahl menyimpan fujuan

tercapainya harapan tanpa menimbulkan kerusakan hilangnya hak.

Makna yang pertama lebih unggul, karena menyimpan keberadaan

makna alasan penundaan penrba5nmn utang adalah sebuah kezhaliman.

Sedang berdasarkan makna yang kedua: illat atau motif yang menjadi
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alasan penerimaan pemindahan utang adalah tidak kehilangan hak

(tawa' il haq1147, bukan kezhaliman.

& )t J';,iG ,i$,0,; tur ,i:ri;:rL ,f) ,f -y^y

; ,i'A p3 *L \t .t olt -:; :)rs '11 *') ;v \t
.y*,t y',i-1';*'dti ts gr..:;t')l 

"fr1 + *'iic':srii
282. Diiwayatkan dari Abu Hurairah r&, dia berkata: Rasulullah

# bersabda -atau dia berkata: Aku mendengar Rasulullah #
bersabda-, " Bila sn@ftng menemul<an harta benda miliknya ada di
sisi saeorang atau manusia 5nng benar-benar mengalami kebangkrutan,

maka dia lebih berhak atas harta bada tersebut dibanding orang

lain."lB

Penjelasan:

Ada beberapa pernasalahan berkaitan dengan hadits ini, yaitu:

Pertama, penjual boleh menarik kembali harta benda miliknya

ketika kesulitan melunasi uang pembayaran akibat pailit atau meninggal

dunia.

Di dalam masalah pertama ini ada tiga madzhab.

1. Dia dibolehkan menarik kernbali harta bendanya dalam

kasus meninggal dunia dan pailit. Ini adalah pendapat

madzhab Asy-Syafi'i.

r47 Attawun boleh dibaca pendek dan dibaca panjang, yaitu kehilangan kekayaan
yang tidak diharapkan kembali.

r48 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ar'Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan
Ahmad.

305IhtsmulAhkam



2. Dia tidak boleh menarik kembali harta bendanya dalam

kondisi apa pun, dalam kasus meninggal dunia maupun

pailit. Ini adalah pedapat madzhab Abu Hanifah.

3. Boleh menarik kembali dalam kasus meninggal dunia, bukan

dalam kasus pailit. Kasus meninggal dunia ini menyimpan

keteladanan yang pafut diikuti oleh orang-orang yang

mempunyai utang. Pendapat terakhir ini adalah pendapat

madzhab Imam Malik.

Hadits ini merupakan dulil yars menegaskan bolehnya menarik

kernbali harta benda dalam situasi pailit. Indikasin5n sangat kuat sekali,

sampai-sampai menurut sebmh pendapat, hadits ini tidak mernpunSni

interpretasi apa pun. Al IshthaLtui dari kalangan pengikut Asy-Syafi'i

mengatakan bahwa kalau seomng qadhi menetapkan kepufusan yang

berbeda dengan hadits ini, maka kepufusannya harus dibatalkan.

Menurut pandangan sgd, interpretasi hadits ini ada dua

pandangan yang semuanya dha'il yaitu: (a) hadits ini diarahkan pada

kasus ghashab dan penitipan barang lwadi'ah). Karena hadits ini

menyimpan hekekat harta yang sebenamya yang menjadi bahan

pertimbangan. Interperatsi ini sangat lemah. Karena interperatasi ini

mernbatalkan faedah pernbenaran hukum tersebut akibat pailit. (b)hadits

ini diamhkan pada kasus sebdum terjadinya serah terima. Interpretasi

ini dinilai dha'if dagan pertimbangan sabda Nabi $ 'ei \l ii6':lril V
'Abl,." "Bila sg@ftrng mqtqnukan hartangn atau menjumpai bamng

dagangan milikn5/a." Karena pernptaan ini menghendaki terlaksananya

akad. Ini terjadi setelah keltnmya barang dari pengr.rasaan dirinya.

Kdua, muatan hadits png mudah dimengerti adalah,seseomng

yang menemukan di sini adalah peniual. Hukum tersebut berhubungan

dengan jual beli. Akan tetapi kalau diperhatikan redaksi hadits tersebut

lebih umum dari pada sekedar mengarahkannya pqda penjual.
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Jadi, redaksi hadits ini bisa memasukan suatu kasus jika

seseorang meminjamkan harta, dan peminjam mengalami pailit,

sementara harta tersebut masih ada, maka pemberi pinjaman boleh

menarik kembali harta tersebut.

Ulama fikih telah membuat alasan pembenar melalui metode

qiyas terhadap barang yang dijual, setelah membuat turunan bahwa

bamng yang dijual itu bisa dimiliki dengan adanya serah terima. Menurut

sebuah pendapat mengenai qiyas: pinjaman utang adalah hak milik

dengan sejumlah kompensasi 5nng sulit memperolehnya, sehingga

pinjaman utang ini menyerupai barang yang dijual.

Memasukkan pinjaman utang ke dalam redaksi ini adalah

sesuatu yang mungkin terjadi, iika kita mernpertimbangkannya dari segi

asal pernbuatan redaksi tersebut. Jadi, tidak perlu lagi unfuk melakukan

pengqiyasan dalam kasus ini.

Ketiga, hadits ini harus menyimpan berbagai interpretasi,

sekalipun secara leteral tidak pemah disinggung. Contohnya seperti

uang pembayaran belum diterima. Contoh lain: barang dagangan

miliknya dalam penguasaan pembeli bukan barang yang lain. Contoh

lain: keberadaan harta fidak bisa dibayar dengan utang, untuk

menghindari pernbayaran barang dengan ukuran yang sama. Menurut

kami: dalam contoh kastrs ini, orang yang jatuh pailit (muflis) boleh

dicekal.

Keempat, jika seseorang menyetr,rakan rumah atau alat

transportasi, lalu penyara jafuh pailit sebelum bisa menyerahkan

imbalan atau uang ser*ra dan sebelum habisnya rnasa penyeluan. Orang

yang menyeunkan boleh membatalkan akad, ijanh, menunrt pendapat

yarg shahih dari madzhab Asfi-Syafi'i. Sedang memposisikannya sebagai

turunan dari redaksi hadits tersebut, bergantung pada berbagai manfaat

(hak pakai),apakah istilah harta kekayaan atau barang dapat digunakan
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untuk manfaat tersebut. Penggunaan istilah harta kekayaan untuk

berbagai manfaat tersebut lebih kuat.

Sedang pendapat yang menolak penarikan kembali barang

membuat alasan pembenar, bahwa berbagai manfaat ifu tidak bisa

menggantikan porLi barang yang nyata, karena tidak mempunyai wujud

yQ-r.rg baku. Jadi, jika istilah harta kekayaan atau barang terbukti dapat

digunakan untuk berbagai manfaat, maka manfaat tersebut diposisikan

sebagai furunan dari redaksi hadits tersebut.

Jika hal tersebut masih diperselisihkan, maka metode yang harus

disampaikan adalah,bila hadits ini menghendaki yang lebih tepat adalah

hak yang berwujud barang. Di antara berbagai hal yang melekat pada

barang tersebut mengembalikan berbagai manfaat yang tersimpan pada

barang tersebut. Sehingga hukum tersebut bisa ditetapkan melalui

pendekatan kelaziman, bukan pendekatan keaslian.

Kami mengemukakan pernyataan, bahwa memposisikan

penarikan kembali ijarah itu bergantung pada bisa dan tidaknya istilah

harta kekayaan atau barang digunakan unfuk beragam manfaat, karena

dalam berbagai hadits, hukum tersebut dalam segi redaksinya

bergantung dengan hal tersebut.

Di samping ifu kamu juga mengemukakan pendapat, Penarikan

kembali hanya boleh dalam bemgam manfaat. Karena manfaat itulah

sebenamya yang menjadi objek akad (ma qud alaih). Penarikan kembali

boleh dalam sesuatu yang menjadi fujuan akad, sedangkan esensi

barang tersebut bukanlah menjadi tujuan akad ijarah.

Kelima, jika seseorang mengadakan kontrak pemindahan barang

dari satu tempat ke tempat yang lain dalam benfuk tanggungan.

Kemudian dia jatuh pailit, sedang imbalan masih ada dalam

genggamannya, maka hak pembatalan akad dan penarikan kembali

imbalan tersebut bisa diberlakukan. Memposisikannya menjadi furunan

dari redaksi ini sangat jelas, jika kita mengambil kesimpulan hukum
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berdasarkan redaksi hadits tersebut. Kami tidak membatasi hukum

tersebut hanya berhubungan dengan penjual. Jadi, jika hukum itu

berlaku khusus bagi penjual, maka hukum tersebut diberlakukan melalui

pendekatan qiyas, bukan berdasarkan hadits.

Keqnam, kesimpulan hadits ini bisa digunakan sebagai dalil yang

menegaskan bahwa utung-utang 5nng pembayarannya ditangguhkan

pada masa tertenfu menjadi jafuh ternpo akibat adanya pencekalan.

Alasannya adalah utang sexnacarn ini, diposisikan sebagai furunan dari

redaksi 'it; 't|:tif "dia menemukan hartanya"Redaksi ini lebih tepat

berhubungan dengan utang serncam ini. Di antara berbagai hal yang

melekat dalam utang serracatn ini adalah, jafuh tempo, sebab Hdak hak

menagih utang yang ditangguhkan pernbayarann!,a pada masa tertenfu

sebelum jatuh tempo.

Ketujuh,kesimpulan hadits ini bisa digunakan sebagai dalil yang

menegaskan bahwa para kreditur jika datang menemui penjual dengan

membawa uang panba!,aftrn barang, maka hak penarikan kembali

barang oleh penjual tidak gugur. Karena hak penarikan kembali barang

diposisikan sebagai turunan redalsi hadits ini. Ahli fikih membuat alasan

pembenar tentang hal ini dengan mengungkit-ungkit barang yang jual.

Kdelapn, menurut sebuah pendapat, khtyar dalam kasus

penarikan kembali barang boleh dilakukan sendiri oleh penjual. Menurut

sebuah pendapat Snng lain, harus sepengatahuan dari hakim. Hadits ini

hanya menghendaki adanya klaim atas harta. Q"d*g tatacara

pengambilan harta tidak pemah disinggung.

Namun, kesimpulan hadits bisa digunakan sebagai dalil tentang

kewenangan bertindak sendirian. Hanya saja masalah ini menyimpan

perbedaan pendapat yang telah kami kemukakan

Kesembilan, hukum yang dimuat dalam hadits dibatasi dengan

syarat pailit. Persyaratan yang lain tidak bisa diterima. Seorang ulama
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dari kalangan ahli fikih yang menetapkan keu.renangan penarikan

kernbali barang akibat pembeli unfuk meny€rahkan uang

pernbayamn sekalipun rnarnpu, melarikan diri, atau penolakan ahli unris

unfuk m€ny€rahkan uang sesrdah kernatianr4p

sesungguhnya dia menetapkanrya melalui pendekatan qiyas terhadap

pailit.

Seorang ulama yang meng€rnukakan pendapat, karenangan

penarikan kernbali barang dalam kasus serncarn ini diteilapkan

berdasarkan ketatuan yang tersimt lnnlhun) dari redaksi hadib

tersebut, rnaka dia boleh hulilm ini menggantirqn dergan

indikasi yang tersimt dari redaksi hadits tersebut.

Kaepuluh, syarat penarikan kembali barang oleh pihak penjual,

Barang masih tetap ada dalam kepemilikan orang 5nng jatuh pailit. Jadi,

lolau barang telah rusak, rnaka dia fidak boleh menarik k€rnbalt barang

tersebut. Hal hi kdasarkan sabda Nabi $ 'iV'tlrl \l'.bV|'o-.it "aa

manjunpi abu mqtqnican harbqp'

q/amt klaim atas kepernililon harta tersehrt adalah,

menemulnn hartanp sendiri. Sesudah harta nrsak, hihnglah

persyaratan tersebut. Persyaratan ini jelas terlihat dan kenrsakan ynng

bersifat aktual. Ulama fikitr menetapkan beragam kegiatan ekonomi

yang sah menurut syara', dalam posisi kerusalran yang bersifat akfual,

seperti jual beli, hibah, memerdekakan, dan wakaf. Mereka tidak

membatalkan segala kegiatan ekonomi sernacarn ini. B€rbeda dengan

segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pihakpenrbeli berkenaan

dengan hrrk qafi'(pengambil alih haknya) melalui k%iatan hi.

Ja{i, jika terbukti bqur bahwa segda kegiatan ekonomi tersebtrt

seperti sesuafu yang merusak bamng secara sgnra', rnalo kegiatan

ekonomi tersebut menjadi turunan rdaksi hadits tqsebut. Karena pilmk

peniual dalam sifuasi sernacarn ini, tidak bisa diposisikan sebagai oran{g

menernukan hartar5n sendiri.
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Para ulama mengemukakan pendapat yang bemgam dalam

masalah, bila penjual mejumpai barangnya yang dikuasai pihak pembeli

ifu setelah barang berpindah tangan. Kemudian dia memintanya kembali

tanpa menyerahkan uang pengganti. Menurut sebuah pertdapat, dia

berhak memintanya kembali barang tersebut, karena dia menjumpai

hartanya sendiri, sehingga kasus ini menjadi turunan dari redaksi hadits

tersebut. Menurut sebuah pendapat, dia tidak berhak memintanya

kembali. Karena kepemilikan harta didapatkan dari selain

pembeli.Karena ada sifuasi !,ang menghalangi, yang mana kalau

kepailitan dan pencekalan tersebut berbarengan dengan situasi tersebut,

maka dia tidak berhak memintanya kembali, sehingga ketentuan hukum

dalam sihrasi tersebut tetap dipertahankan.

Inilah yang disebut pernberlakuan redaksi hadits dengan

pembatasan ltakhshish), sebab adanya kandungan yang tersirat dari

redaksi tersebut, yaifu meminta barangnya kembali, karena kesulitan

mendapatkan uang pengganti dari pihak tersebut. Sebagaimana alasan

yang dipahami dari redaksi tersebut, yang telah kami kemukakan

keterangannya. Atau pembatasan dengan makna redaksi hadits tersebut,

sekalipun pembatasan dengan makna sudah dirasa cukup dengan

tuntutan yang dikehendaki redaksi hadits tersebut.

Kaebelas,apabila seseomng menjual dua orang budak

misalnya- lalu salah satunya meninggal, dan dia masih sempat

menjumpai budak kedua yang manjadi miliknya sendiri, maka dalam

kondisi semacam ini penjual berhak memintanya kembali. Sedang

pendapat madzhab Asy-Syafi'i, dia berhak meminta keunhrngan dari

uang hasil penjtnlan budak, dan ditambah dengan kannfungan uang

hasil penjualan budak ynng meninggal. Menurut sebuah pendapat, dia

berhak meminta kernbali budak yang masih ada disertai seluruh uang

hasil penjualan budak.
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Alasan dia boleh meminta kembali budak yang masih ada,

karena budak yang masih ada ifu menjadi furunan dari redaksi sabda

Nabi $ ilt ti '^b6 A!) " dia menjumpai barangng atau hartanSni'

Karena budak yang masih ada adalah barang atau harta miliknya.

Sedangkan tatacara penarikan kembali barang, redaksi hadits sama

sekali tidak mempunyai keterkaitan dengan masalah ini.

Kduabelas, apabila barang yang dijual mengalami perubahan

segi sifatrya sebab cacat yang muncul belakangan. AqrSyafi'i

menetapkan, boleh merninta kernbali barang, jika penjual

menghendakinya tanpa mengambil apa pun, jika dia menghendaki,

rnaka dia boleh menghitung uang hasil penjualan bamng tersebut.

Interpertasi ini bisa diposisikan menjadi tunrnan dari redaksi hadits

tqsebut. Karena dia menemukan hartanya sendiri. Sedang peltrbahan

yang terjadi itu muncul dalam sifat barang bukan dahm bamng itu

sendiri.

Ketigabelas, kemutlakan hadits menghendaki p€narikan kernbali

barang itu sendiri, sekalipun pihak perrjml telah menerima sebagian

uang hasil penjualan barang tersebut. AsySpfi'i marpunyai pendapat

terdahulu, pihak penjual tidak berhak meminta kenrbali bamng itu

sendiri, jika dia telah menerima sebagian uang hasil panjualan barang

tersebut. Hal ini berdasarkan hadits yang menyebutkan masalah 1,',i149.

Keempatbelas, hadits ini menghendaki penarikan kernbali

trarang dagangan miliktrya. Artinya, pembeli tidak boleh meminta

149 \'aitu hadis Abu Bakar bin AMurrahman bin Al Harib bhr Hisyam, bahwa Nabi

s bersabda, "fiiapa ptn orangnya Wng tetah menjual barang, tatu Wmbeti
mengalami kebangkrutan, dan dia belum sempat meryteruhkan sebahagian uang
hasil penjualan barung miliknya tasebut, lalu dia menemukan barugqn sendiri,

maka dia lebih ba,hak memiliki barang tersebut.", dalam riwayat lain
menggunakan redaksi "dan iika dia telah mene.rima sebahagian dari uang hasil
penjualan barang lersebut, maka itulah pelajamn 5ang diambil oleh orcng-onng
yang mempmyai utang."
HR. Malik dalam Al Muu,aththa', Abu Daud dan An-Nasa'i secara mursal.
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mengembalikan selain bamng miliknya. Sehingga pemyataan ini

berhubungan dengan berbagai kembangan yang terpisah dari barang

tersebut. Karena kembangan serna@rn ini muncul di bawah kepemilikan

pembeli, jadi kembangan tersebut tidak ada hubungannya dengan

barang milik penjual, sehingga dia tidak berhak merrintanya.

Kelimabelas, penarikan barang tidak berlaku tetap kecuali iika
diawali oleh faktor yang menetapkan kewajiban membayar uang

penjualan atas orang yang pailit (muflid- Kesimpulan hukum ini diambil

dari hadits yang redaksinya memuat peraturanklaim kepernilikan harta

atas orang yang pailit, dengan benfuk kalimat bers5larat, karena sesuatu

yang disyaratkan selalu bersamaan dengan syarat atau .muncul

sesudahnya. Di antara sesuatu yang tidak bisa dihindari adalah faktor

yang menetapkan karajiban membalrar uang penjualan mendahului

kepailitan.

@- ,lL :Ju ,t1l.L?ur ofr,iur ,,1; i -r?;.o -vvr
;a. I 6 F e -&u,'*; * h,'* vt -,e,y

."^* x ,'alst ?rr, 
"'r:Ct 

#j tig

273. Diriwaptkan dari Jabir bin AMullah 6,, dia Uotutu, "**,
$ telah menetapkan -dalam redaksi lain memufuskan- akad syuf'ah

(pengambilan hak s@ara paksa) dalam setiap barang yang tidak bisa

dibagi-bagi. Sehingga ketika batas-batas itu telah drpastikan (telah dibagi-

bagi) dan pengalokasian barang sudah diketahui dengan jelas, maka

tidak ada hak sgmf'aft."I5o

1s0 HR. Al Bukhari (shahih Al Bukhad, bab: Peniualan barang oleh orang yang

mengadakan akad Erirkah kepada kawannya, dengan redaksi "Rasulullah $
menetapkan akad syuf'ah dalam setiap harta kekayaan 1nng fldak bisa dibagF
bagi, ...").
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Penjelasan:

Berdasarkan hadits ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hak

syrf'ah yang dimiliki seorang tetangga menjadi gugur karena dua

pertimbangan, yaifu:

a) Indikasi lnng tersirat dari redaksi hadits. Karena pemyataan

[.{ iJ C.9 i#*r ',fr "meneaplan sytfah dalam sqala

sauatu 5nng tidak bisa dibagi-bqt mernberikan kepastian

hukum bahwa hak syuf'ah tidak diberlalnrkan dalam bamng

yang bisa dibagi.

Dalam sebagian riwayat telah disebutkan i;l!r 61 "Swf'ah

hanla ..."151, redaksi ini memperlihatkan inditosi l6ng sangat kuat

mengenai hukum tersebut. Apalagt kefika kita mdetah*an redaksi S
"han5ra" sesuai dengan makna asliqn lrakni menunjukan arti

pembatasan (hashi, tanpa mengambil indikasi png tersimt dari redaksi

hadits tersebut.

b. Pernsntaan 
'zi*' t6'Ojat Ulj iinit Uii $'6 "Sehinssa

ketika babs-batas itu telah dipsfil<an (telah dibagi-bagi) dan

pengalokasian bamng sudah diketahui dengan jelas, mal<a tidak ada hak

sSrufbh."Rdaksi kedua ini memberikan kepastian hukum bahwa hukum

tersebut (penetapan hak spfah) diberlakukan dengan catatan

terpenuhinya dua persyaratan sekaligus, yakni batas-batas barang yang

Redaksi ini meniadi tafsir kalimat t, "segala sesuatu" png disebutkan dalam

riwayrat kedua.
Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Mr.rslim meriwaptkannya dengan redaksi

' "Rasulullah g$ memuhrskan akad syrfah dalarn setiap perserikatan yang tidak
blsa dibagi-bagi, baik persegi empat atau linglomn". Berdasarkan keterangan ini,
kamu dapat mengetahui bahr,va Al Bulilnri dan Muslim tidak pemah sepakat ahs
penjelasan hadits dengan redaksi hadits 1nng telatr dikernukakan oleh pengarang.

151 HR. Al Bukhari, Abu Daud dan Ahmad.
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dijual telah dibagi-bagi dan pengalokasian barang sudah diketahui

dengan jelas.

Terkadang ada orang yang mengemukakan pendapat, Sesuatu

yang berganfung pada dua persyamtan tersebut, belum tenfu salah

satunya bergantung pada perqlamtan yang lain. Indikasi yang tersirat

dari redaksi yang pertama yakni:

Redaksi C1 itifuU.,-r- il f+ "Syuf'ah hanw berlaku dalam

sqala sauatu gmng tidak bisa difugi-fugl' dibiarkan bersifat mutlak.

Jadi, orang yang mengernukakan pendapatrya dengan tidak

menetapkan hak sSnrf'ah mernegangi indikasi redaksi awal yang bersifat

mutlak tersebut. Sedang orang yang menentang pendapatnya, perlu

mengemukakan penyimpanan batasan yrang lain, yang menghendaki

kepastian adanya persyaratan tambahan, yaifu pengalokasian barang

sudah diketahui dengan jelas misalnya, dan hadits ini menyimpan

kesimpulan hukum semacam ini. Dan memposisikan indikasi yang

berlawanan (malhum mukhalafah) dengan hukum ini ketika tidak adanya

kedua persyaratan ini sekaligus, yaifu batas-batas barang yang dijual

telah dibagi-bagi dan pengalokasian barang sudah diketahui dengan

jelas.

Hadits ini juga memuat kesimpulan dalil tentang suatu masalah

yang menyimpan pertedaan pendapat. Yaifu apakah syuf'ah

diberlakukan dalam barang yang tidak dapat dibagi-bagi atau tidak?

Orang yang mengambil kesimpulan dalil melalui hadits ini,

megemukakan pendapat, syuf'ah Udak diberlakukan dalam barang yrang

tidak dapat dibagi-bagi, karena bentuk kalimat negatif memberikan

indikasi dapat dibagi, sehingga kepada omng yang bisa melihat dapat

diungkapkan "dia fidak bisa melihat ini" dan dapat diungkapkan kepada

orang yang buta "dia Udak bisa melihat ini", sekalipun salah satu dari

kedua ungkapan ini bisa digunakan untuk orang yang terakhir (orang

buta), jadi penggunaan ungkapan itu masih spekulatif. Sehingga
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berdasarkan paparan ini, saMa Nabi pi I Lt "di dalam funttS WtS

tidak bisa dibagi-bagi' menyimpan indikasi bah,a barang ters€hrt dapat

dibagi-bagi.

Jika redaksi 6I! "hanya" yang mernberikan arti pernbatasan ini

digabung, maka redaksi ini menghendaki ryuf'ah di dalam

barang yang dapat dibagi.

Sebagian orang yang menyimpang, mernilih berpendapat

memberlakukan syuf'ah di dalam barang-barang 1nng bqer-ak atau bisa

dipindahkanls2. Orr",n yang mengernukalon sema@m ini,

mengambil kesimpulan dalil berdasarkan bagbn aunl hadits, hanln saja

bagian akhir hadits dan namsinya memberikan indikasi bafrun SBng

dikehendaki dengan sesuatu yang tidak dapat dibagi-bagi itu adalah

harta tidak bergerak ('aqai dan bamng juahn 5nng menrpr.rrlni batas-

batas pasti dan tempat pengalokasian bararg sudah dk€hhtd dengan

jelas.

lii oAi :Ju ,t1ii??nt *zt'# i:' +;r -r,rt
r;. :Jui ,W;iL;; *3 *a ht J* ,4t & ,:;*.C,rt

L4y frl'; U t6',*i'f ?b1i :-;l jt,it J;,
,Jv ,te i:t:;, Wtt:+'& of :Jui ry;,r:;U a ,:4

;i:"a i$ ,L1; \'r ,+;- r') qLt LtJ y 'fi ? A'61"bi

152 Al Qadhi lyadh berkata, "sebahagian ularna tdah mernkikan keprhrsan 5mg
menyimpang, karena dia telah mernberlakukan syrflah dalam beragam bamrg
dagangan, yaitu riwayat dari Atha', dia mergatakan bahrrra s! trah diberlalnrkan
dalam seluruh jenis barang hingga kain sekalipun" perdapat setnacam ihr juga
diceritakan dari hnu Al Mundzir. Ahrnad pun merirrnyatkan lain, bahura syrfah
diberlalnrkan dalam barang berupa herpan dan bargunan yang terpisah."
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)?t it, )t b e,76ilr e: i.at &:t:it ,f #
&'tl *:'J;.J1\ W'fr ofaiE, y ,)' CG, | ,ih:tt

c. 1)t ll ' '.ii J#'.ed-*

iU?,1-: G:
284. Diriwayratkan dari AMullah bin Umar 6, dia berkata,

"LJmar pernah memperoleh tanah di daerah Khaibar, lalu dia menernui

Nabi $ hendak merninta pertimbangan kepada beliau terkait tanah

tersebut." lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesuirgguhnya aku

memperoleh tanah di daemh khaibar, aku belum pemah memperoleh

harta yang bagus dibanding ini, apa gnng engkau perintahkan padaku

terkait tanah tersebut?" Rasulullah S bersaMa, "Apabila kamu

menghendaki, l<amu boleh mevnkafkan bamng pokoknjn, dan kamu

tanah tercebut, hanSa saja bamng pokok tersebut tidak

boleh dijual, frdak boleh dan tidak boleh diwaris;'

Abdullah bin Umar berkata, "[alu Umar menyedekahkan tanah

ifu kepada orang-orang fakir, kerabat dekat, pelayan atau khadim, orang

yang berjuang di jalan Allah, musafir, dan omng yang bertamu." " Tidak

ada dos atas omng t/ang mengurusnt/a, mernakan sebagian hasil dari

bamng pokok yang diumkalkan tetsebut dengan can JDng baik, atau

memberi nnlan teman del<ahg yang menpunlni mdal."

Di dalam redalsi latn"yang tidak memptnlni panglasilal"713

1s3 HR. Al Bukhari lebih dari satu penrbahasan dengan beragam redaksi, Muslim,
Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidd, hnu Majah dan Ahmad.
Tanah yang dimaks.rd adalah tanah 1ang diperobh Uma dari orarg Yahudi Bani
Haribah, nama tanah ihr adalah Tamagh, ada yrang menyebutnya fumgh,
membaca sukun huruf Mim, lnng setelatrqn bempa hrnfi Ghain. Kisah lni
terjadi pada tahun 7 H.
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Penjelasan:

Hadits ini adalah dalil yang menegaskan sahnya wakaf dan

menahannya unfuk bemgam ibadah. Wakaf sangat terkenal, serta

riwaSntrya sangat populer di daerah Hetu, ulama masa kini telah

meriwalatkannSn dari ulama terdahulu. Maksud saya adalah kisah

tentang wakaf.

Hadits ini memuat dalil tentang prilaku yang dimiliki oleh para

tokoh besar dan orang-orang shalih, ynkni menydekahkan harta yang

terbaik menurut mereka karena Allah &.

Uhat alasan Snng dibuat Urnar & untuk mencapai tujrmnn5ra, iJ

6:+ '# \f, '4. "belum pemah merrperoleh harta gnng bagus

dibanding ini".

Redaksi W.'-l:*S "l<amu mangd*ahl<an bnah tqs&uf

mangandnng kerrungkinan kernbali ke barang pokok prg diuail<afkan.

Yaitu ditiniau dari sqs zhahir redaksi tersebtrt. B€rbagai redaksi wakaf

dengan is$lah at-bhbis (menahan) png tdah dibahas

oleh para ahli fikih juga berhubungan dengan bamng pokok tersebut.

Yang di antaranya adalah redalsi "shadqah"

Sebagian ulama yang mengemukakan pendapat, bahun wakaf

harus menggunakan redaksi yang berbarengan dengan segala redaksi

tersebut (at-tahbi$, yang menunjukan arti wakaf sekaligus penahanan

harta. Sebagaimana istlah at-tahbis yang disebutkan dalam hadits ini.

Contohnya seperti rdaksi i'.r.,} "."Iu*arr9la",'i'j;i "dihammkan" atau

menggunakan redaksi +j \i tq, ) " frdak dijual dan tidak dihifuhlan"

Ada kemungkinan redalsi \.'cjj# "kamu manydel<ahkan

tanah tesebut," kernbali ke buah, dengan cam membuarg mudhaf (l<ata

yang disandarkan), sehingga yang tertinggal adalah redaksi zilLht se@ra

mutlak.
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Redaksi {Lq-, '6 

" 
,WrU,* "l<amu menydekahkan

tanah tersebut, hanla saja tidak boleh dijual' menurut sekelompok

ulama, di antaranya AsySyafi'i, diamhkan bahwa pernyataan tersebut

adalah ketentuan hukum syara' yang memberlakukan wakaf ditinjau dari

segi wakaf itu sendiri. Ada kemungkinan ditinlau dari segi redaksinya

pemyataan tersebut hendak memberikan petunjuk tentang pers5ramtan

perkara ini dalam wakaf. Sehingga keberlakuannya berdasarkan

persyaratan, bukan berdasarkan penetapan slrara.

Para pihak penerima wakaf yang telah disebutkan oleh Umar rg
adalah jalur-jalur kebaikan, yaitu jalur wakaf. Oleh sebab itu, tidak boleh

mer,vakafkan pada jalur yang tidak bemilai ibadah, yakni tu;uan-tujuan^

png bersifat umum.

t{ata .rfrir orang-orang dekat di sini maksudnya secara zhahir

adalah kerabat dekat Umar db. Redaksi q6!r "pelayan" tafsimya dalam

bab zakat masih menyimpan perbedaan pendapat. Namun, ketika

redaksi ini dibiarkan bersifat muflak, ifu artinya makna redaksi ini sudah

diketahui dengan jelas, jika tidak dernikian, maka penerima wakaf

menjadi tidak jelas bila dihubungkan dengan redaksi tersebut yang

bersifat mutlak.

Redaksi .irr ,E A "di jalan Allah" maksudnya menurut

mayoritas ulama adalah, perang dalam m€negakkan agama Allah.

Sebagian ada yang mengalihkan maknanya ke ibadah haji.

Redaksi ..t=:-lt 'i.t rnaksudnp adalah, musafir. Indikasi ini

menghendaki persSnratan musafir lnng mernpunyai kebutuhan yang

mendesak.

Kata ,-illrJt "tamrt" adalah otang yang singgah di tempat tinggal

sekelompok orang. Namun malsud yang sebenamln adalah jamuan
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untuk tamu, tidak ada indikasi 5nng mengehdaki pernbatasan tamu

hans omng fakir.

Hadits ini memtrat dalil tentang kebolehan mengajukan beragam

persyaratan dalam wakaf, dan harus menrindaklaniutinya. Hadits ini

memuat dalil tentang toleransi dalam sebagian persTaratan, di mana

mengganfungkan makan denga syamt harus dengan cara yang baik,

pers5nratan ini tdak ada pembatasan yang pasti.

Redaksi y*'e maksudnya orang yang tidak merrpunyai harta

sebagai modal, diungkapkan 'l;"1 'iJ6St,'fr; t ifu "aku menjadikannya

sebagai modal."

b e i; ,* L'E- ,JG *?nt u,rt # * -YA.

U '6 L:lht ,:i-r:"i ol ',.>'tli ,i:+ bk ,5$ bafi i,r

e ;* .t: sfr y'iw r*, # i,, *,flt'Jf;,fi
.* e .q;k * G:s;afor; f)arktbLf ttls;4'b

* e r*- fs )i:t* G\'-# qrr,Ly,Y Gt
280. Diriwayatkan dari Umar &, dia berkata, "Aku

menyerahkan seekor kuda untuk berjihad di jalan Allah. lalu orang ynng

memilikinya menyia-nyiakannya. [-alu aku berkeinginan membelinya,

karena aku menduga bahwa dia hendak menjmlnya dengan harga

murah. Aku kemudian bertanya kepada Nabi $? lalu Rasulullah

bersabda, 'Janganlah membelinln, dan janganlah kami meminta kembali

sdekahmu, sekalipun dia memberimu safu dirham sebagai

penggantirya. Karena, seseo,z,ng jnng meminta kemfuli
hibahnya, seperti suomng yang menghampiri kqnbali muntahann5n'."
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Di dalam redaksi lain disebutkan "Sesungguhn5a s*eorzrng yang

meminta kernbali sedel<ahnya, seperti anjing Snng kernbali menghampiri

muntahannya."lS4

Penjelasan:

Kata J.iir "menyerahkan" maksudnya adalah, pemilikan kuda

kepada seseorang yang menerima sumbangannya. Maksud yang

terkandung dalam redaksi lt ,b J "berjihad di jalan Allah" ialah

bahwa seseorang lnng menerima sumbangat ifu adalah seoftrng pmjurit.

Sehingga Umar menginginkan kernbali pemilikannya unfuk fujuan

berjihad di jalan Allah, sehingga penyebutan redaksi ini

mempertimbangkan fujtnn yang sebenarnla, karena fujuan pernilikan

kembali kuda ifu unfuk dipergunakan sesuai adat di mana kuda itu

dipergunakan.

Kami mernilih makna tersebut (bmlih, karena seseorang yang

menerima pemilikan kuda ifu hendak menjualnya, dan hal tersebut tidak

bisa diingkari.Kalau makna ,p.ir itu adalah keinginan menahannya,

maka tidak boleh dijual, kecuali redaksi tersebut diartikan bahwa kuda

telah sampai pada tarap kondisi yang tidak lagi bisa dimanfaatkan dalam

kapasitasnya sebagai harta yang diwakafkan. Akan tetapi redaksi hadits

ini tidak ada yang menyimpan interpretasi semacam ini.

Kalau benar terbukti bahwa .p.ir artinya keinginan

menahannya, maka interpretasi ini menyimpan keterkaitan masalah

154 HR. Al Br*hari lebih dari satu pembahasan dengan beragam redaksi, Muslim,
An-Nasa'i, dan hnu Majah.
Ibnu Sa'ad meriurayatkarurya dari Al Waqidl melalui sanad dit'nya sendiri, dari
Sahl bin Sahl, tentang nama keledai milik Nabi $, dia berkata, "Tamim Ad-Dari
menghadiahi Umar sekor kuda yang dipanggil al warad. lalu Umar memberikan
kepadanya. lalu Umar ingin memiliknya kembali untuk berjihad di jalan Allah,
lalu dia menjumpainya telah dilual.'
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wakaf her,rran. Di antara keterangan yang memrbuktikan bahun .tiriir

dalam hadits ini adalah keinginan memilikinp kerrbali, adalah sabda

Nabi SOI+:rb A tfi lj "Jangalah meminta kqtbti sdel<ahmtf darr

$i A Itil #g * A '"tu,I, 'tty 
" sesunggthngn sxeomng wng

meminb kunbali sdekahn5n, sepa'ti aniing grug kqnbli manghanpiri

muntahann5a."

Hadits ini mengandung dan yang menegaskan lamngan haram

membeli sedekah bagi pernberi sedekah, atau larangan menrbeli

sedekah yang-bersifat makruh. Alasan pembenar mengelrai hukum ini

adalah, seorang penerima sedekah butpk mernberi toleransi kepada

pemberi sedekah dalam soal harga, lantamn diawali oleh sikap baiknya

kepada penerima sedekah dengan mernberi sedekah kepadanya.

Sehingga dia bisa mernbawa kernbali barang sesuai lrarga yang

diperoleh dengan memanfaatkan sikap tolerarsi tersebut.

Selain itu, hadits ini mernuat dalil yang menegaslon hmngan

meminta kembali sedekah dan hibah, karena sebanding dengan aniing

yang kembali menghampiri muntahannSn. Pernbandingan ini memuat

tujuan membuat jera. Ulama Hanafiyah menentang ketentuan hukum

ini, sebab anjing yang kembali menghampiri muntahanngra, tidak bisa

disifati haram, karena anjing bukan seseomng yang mukalaf. Jadi,

pembandingan ini berhubungan dengan persoalan yang tidak disukai

menurut watak alami mamrsia. Untuk mernberlalnrkan ketentuan hukum

makruh dalam q,rariat.

Ancama keras yang termuat dalam pernbandingan ini bisa

ditinjau dari dua segi, yaitu:

Pertama, pembandingan seseorang lrang merninta kernbali

sedekah dengan anjing.

Kdua, pembandingan sedekah yang diminta kembali dengan

muntahan.
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Abu Hanifah membolehkan menarik kembali hibah oleh orang

lain, dan menolak manarik kembali hibah orang fua pada anaknya.

Kebalikan dari madzhab fuy-Syafi'i. Hadits ini menegaskan larangan

menarik kembali hibah oleh penghibah secar mutlak. Orang tua dalam

masalah hibah pada anaknya dikeluarkan dari larangan yang bersifat

mutlak berdasarkan dalil yang khusus.

,*'uU tJv .W?nr of., ii i i,tllir ;e -v,rr

W ,? *'rf 'l :aLrj., 
-i:rLL ;f U- ,19 ;;, oi

zJ a,

*?" ,k lt )", ilnJ'datt ,*t *a\, ;b yt J;.,
,&i *vit * !,ii,'iiw,6i* *'W.*',
rli;l.rf G$yt:}i'r r;ir ,jd ,! ,Jv \'&'!l:r.r-t^',t;il

.i:"-a"rj ,tl-e:i
.io e@fi iyuiY.G'.+x:P Gi

.r1.t r:6 ,It Wlr ,F Gt
286. Diriwayatkan dari An-Nu'rnan bin Basyir 6, dia berkata:

Ayahku memberi sedekah atau hibah sebagian hartanya kepadaku. lalu
Ibuku Amrafu binti Rawahah berkata, "Saya tidak ridha sampai engkau

mempersaksikannya di hadapan Rasulullah &." Lantas ayahku

menemui Rasulullah * hendak menrpersaksikan penrberian hibah

kepadaku. lalu ras bertanya kepadan5n, "Apkah kanu mqnberi

masing-masing dari merel<a pemberian 5ang sepadan dengan anakmu

ini?' Basyir menjawab, "Tidak." Beliau berqabda, " Takutlah kalian

semua kepada Allah, dan bercil<aplah adil di antam anak-anak kalian."
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Kemudian ayahku menarik kembali, lalu mengernbalikan sedekah atau

hibah tersebut."

Dalam redaksi latn "Janganlah kamu memfurikan kdal$ian di
jika itu teiadi, maka aku tidak almn mqnberi

kesaksian palsu."

. Dalam rdalrsi larn "Percaksikanlah petnberian ini pada selain

uqu."155

Penjelasan:

Hadits ini menunjukan perintah pelnaataan pemberian hibah di

antara semua anak. Hikmah perintah ini adalah, mernbeda-bedakan

pemberian akan mendatangkan kesedihan hati, sikap saling membenci

dan tidak adanya sikap berbakti (durhaka) dari seorang anak pada omng

fuanya, maksud saya adalah seoftmg arnk yarry tenrngguli

pernberiannya.

Para ulama mengemukalon pendapat yang berteda dalam

masalah pemerataan pernberian, apakah pernerataan perrberian sama

seperti pembagian warisan dalam segi melipatgandakan pernberian laki-

lakidibanding perernpuan, atau tdak? Unhir hadits menghendaki

pemerataan pernberian secara mutlak.

Ulama ffkih mengernukakan pendapat png berbeda mangenai

hukum membeda-bedakan pemberian, apakah dihammkankan atau

makruh? Sebagianatrli fikih memilih berpendapat bahwa membeda-

bedakan pemberian diharamkan. Karena Rasulullah $ menyebutrya

langsung dengan isfilah t]p "kesaksian palsu", dan perintah beliau

unfuk menarik kembali pemberian hibah, apa lagi jika kta mengambil

"tlahi;hadits 
ini, pemrberian itu adalah s€dekah, karena sedekah pada

155 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, ArNasa'i, At-Tirrnidd, hnu lttajah dan
Ahmad.
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anak tidak boleh ditarik kernbali. Karena p€narikan kernbali 1ang
dikehendaki di sini adalah, sedekah tersebut tidak sesuai dengan tinjauan

syara'. Sehingga sedekah itu mesti dibatalkan setelah berkekuatan

hukum tetap.

Ma&hab AsySpfi'i dan Irnam Malik meryratakan, hukum

mernbeda-bedakan pernberian adalah rnakruh, tidak ada hukum 5nng
lain. Ketenfuan hukum ini dhrnbil dari hesimpulan riwayat png di

dalamnla menyebutkan redaksi ,r# ,i ,)b |431 "pqs61ugun1u1',

panbaian ini pda selain a*u."

Riwayat tersebut menghendaki kebolehan merninta kesaksian

orcmg lain, tidak dibolehkan meminta kesaksian orang lain kecuali dalarrt

perkam 5nng mubah. Penolakan Nabi $ untuh mernberikan kesaksian

adalah sebagai benhrk pelepasan tanggrrng jaunb.

Menurut sa5n kesimpulan hukum ini fidaklah ktrat, karena

kalimat tersebut,- sekalipun iecara zhahir mengizinlon, akan tetapi

riwa5rat tersebut mengindikasikan adanln ancarrran keras terhadap
perbuatan tersebut, terbukti Nabi $ menolak merrnberikan kesaksian

secam langsung, dengan alasan batlwa kesal$ian tersebut adalah palsu.

Sehingga kalirnat tersebut keluar dari sekedar pernberian izin tersebut

dengan mernpertimbangkan berbagai indikasi ini. Mereka benar-benar

mernperTlunakan redaksi sernacarn ini trnfuk fujuan menanmkan epek

iem.

Di antara keterangan yang memberikan kesimpulan atas

lamngan mernbeda-bedakan pemberian tersebut adalah sabda Nabi rjir
?l "Tukrtluh kalian semua kepada Allah", redaksi ini menerangkan

bahwa tindakan melawan perintah pemerataan pemberian bukanlah

perbuatan takt*ra, sedang pemerataan pemberian adalah talspa.
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h, * CtL\lfrht gr'# n l' + g." -vlv
.gr::f r"AWLH6 ,er'k #l 5a;-':#
287. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar g, bahwa Nabi $

bekerjasama dengan penduduk daerah l(haibar dengan

memperolehsebagan dari hasil bumi seperti kurma atau tanaman."ls

Penjelasan:

Para ulama m€ngernukakan pendapat png berbeda mengenai

hukum konkak keria model ini. sebagian ada yang mernbgtehkann5ra

sesuai zhahirhadits ini. Sedang magaritas mernilih menolak penyeuraan

tanah dengan imbalan benrpa hasil bumi.

Sebagian mereka menawarkan bahwa interpertasi hadits ini

adalah, konfuak koja ini posisinya salna dengan akad siftlrnan

(musaqah) atas pohon kurma, sedang lahan kosong yang berada di

tengah-tengah kebun kurma relatif sedikit, sehingga al<ad muan'ah
(mengolah lahan kosong) tersebut diikutsertakan dengan al<ad muaqah.

Sebagian 5ang lain mernilih berpendapat bahwa benhrk kontrak

kerja sama ini hanya bersifat formalitas, hakekatrya tidak demikian,

tanah yang ada dikuasai melalui perampasan. Sedangkan kaum Yahudi

benrbah statusnya menjdi budak, dan seluruh kekayaan meniadi milik

Nabi $, sedang hasil bumi dari Khaibar yang diberikan pada mereka

adalah sebagian kekayaan beliau, agar mereka dapat memanfaatkannya,

bukan kontrak kerja sama yang sebenamya. Hukum ini bergantung

pada penetapan stahrs bahwa penduduk l(haibar diposisikan sebagai

156 HR. Al Bukhari lebih dari satu pernbahasan dengan redaksi yang panjang dan
berupa ringkasan, Muslim, Abu Daud, fui-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan
Ahmad.

326 IhkamulAhkam



budak, jadi bukan sekedar karena penguasaan secam paksa, orcng-

orang yang sudah baligh berubah statusnln meniadi budak.

tk, y* ,r;,\t'g * ,JG ,F* /. et, se -v,r,r

LF l: g{;'-r?tdS ,vv J:it:;$Ll ,P})1!1 ,5f
.1141-?t ,g)r..tli ,U) ib W ,$1

288. Driwayatkan dari Rafi' bin Khudaij, dia berkata, "Kami

mayoritas kaum Anshar adalah mernpunlni tanah atau ladang. Kami

menyeurakan tanah, dengan imbalan kami menrperoleh bagian ini dan

mereka mernperoleh bagian ifu. Tanah ini kadang menghasilkan ini dan

kadang fidak menghasinon itu. I-alu Rasulullah $melarang kami

melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan bila difukar dengan imbalan

uang perak, beliau tidak pernah melarang kami."

g,* i.ettlt-,JG,f ;'-ibL r ff.:-Y^q
'fit ok C\,rriu ,t ,lui tgl:it:r f:ilur;\\r 1; *
erst;;t1Jr ,b q.*j fl, iU' .J- Int J?, # ,b urVti

61 '{t u* ';;i r-t' :ttxi ,i$ 'u ,*l: J:t:t*,tt )l$f,,
x ,lr,*; iru ip eii ,e ?3 u*,rii 11 i;; utils,

289. Sedang redaksi Muslim yang diriwayatkan dari Hanzhalah

bin Qais, dia berkata: Aku bertanya kepada Rafi' bin Khudaij tentang

penyerAraan tanah dengan uang emas dan uang perak?" lalu Rafi'

berkata, "Tidak masalah melakukan kegiatan semacam ini.

,1,
.fu . rrl,r

327IhkamulAhkam



Sesungguhnya banyak orang mengadakan akad ser,rra-menyanra pada

masa hidup Rasulullah S dengan imbalan sesuatu yang ada di aliran air

yang besar, segala sesuafu yang menghadap alimn air yang kecil dan

bergama jenis tanaman. Orang-orang tidak mempunyai sanra kecuali ini,

karena ifu beliau melarangnya. Sedangkan sesuafu yang bisa diketahui

serta bisa dipastikan, maka tidak ada masal6l',."1s2

Penjelasan:

Redal{si orJ-i6 maksudnya aliran air 5nng besar-besar. Kata

'rli*, maksudnya adalah aliran air yang kecit.

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang

kanrenangan menyeu/a tanah ditukar dengan uang emas atau perak.

Banyak hadits Snng bersiht mutlak mengenai larang menyava tanah ini,

hadits ini menjelaskan kernutlakan tersebut.

Hadits ini mengandung dalil yang menegaskan bahwa fidaklah

boleh memberi imabalan berupa sesuatu 5png tidak diketahui ukumnnya

ketika akad, karena ada larangan mengadakan akad sann sebagaimana

telah disinggung dalarn hdib ini, dan larangan menyewia p$r:ir ,* -,
U1- "d*g sesuatu yang ada di aliran air yang besar ". Karena hadits

ini menunjukkan bahwa irnbalan yang tidak diketahui ukumnnya tidak

dapat dimaafkan.

Kesimpulan hadits ini mengaskan kaLrenangan menyer,ua tanah

dengan makanan yang dipastikan, hal ini sestni pernSntaan Rafi' ;3 66

.t)'r,?)/i ,lttla;iriii "Seaanskan sesuatu rnng bisa diketahui serta bisa

dipastikan dalam bentuk tanggungan, maka tidak ada masalah."

ts7 Al Bukhari dan Muslim meriwayatkannlp dengan beragam redalsi lebih dari sahr
pembahasan, berupa ringkasan dan redaksi yarg lengkap.
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Bolehryn alad ilenh ini - maksudqn ijamh dengan imbalan

berupa makanan yang diketahui serta dapat dipasfilon atau disebutkan

dalam bentuk tanggungan - ini adalah pendapat ma&hab Asy-Syafi'i.

Madzhab Imam Malik, 
. menolak praktek Uarah semacam ini.

Telah disebutkan dalam sebagian riwapt rprg shahih, keterangan png
mengindikasikan larangan tersebtrt. Yaitu saMa Nabi .p]tt il; oi u^g

# *. ii - l5 jl - fi(4 "Betiau mdarang menva,mkan tanah

dengan imbalan sekian -sampai saMa belhu- atau dengan irnabalan

rnakanan yang dipastikan (disebutkan dalam akad)."

J;t ,$ :Js ,t2i3i?nt of , i' # I /;e F -r q.

'i'6, d.o$u;'&3 {rht ,k !,
rt ti.bLf ,tg 6ti :y)'j c#';Ll'i ,y G)

.*rrlt 1;.'.4r;tbb eli ^fi:;,AZl ,ilJt 4ej
*. ht ,k !, J?, tl:)cf C ")Ar 

Ct :).e ,:u,

tili.:,* i U,f : Jv riy 6o;gs Ui ;,i fr ol *3
.t4.?w ,)iej

290. Diriwayatkan dari Jabir 6, dia berkata, "Rasulullah $
mernutr.rskan pernberian sesuafu seurnur hidup itu meniadi milik omng

yang diberin5ra."

Dalam redaksi lain disebutkan, "Siap saja Sang mqterima
panbaian squafu seumur hidup untuk dirinSa dan omng setelahn5m,

mala pemberian seumur hidup ifu mazjadi milik oftng tnng
dibering.Tidak boleh dikqtblikan pda omng tang telah
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mernberikann5n, karena dia telah menberikan pemeberian seumur

hidup itu gng telah manjadi harb onrimn penililm5a."

Jabir berkata, "Pemberian seurnur hidup Snng diperkananlon

oleh Rasulullah dD untuk dilanjutkan, hendaknya seseorang

mengucapkan, 'Pernberian ini menjadi milikmu dan setelahmu'.

Sodangkan kalau dia berkata, 'Pernberian ini meniadi milikrnu sdarna

hidupmu', maka pernberian sesuafu seurnur hidupifu dikernbalikan

kepada pernilikn5n."

,t1\:* r'r'€16l'&? fr{*f z#, y Gt - Y 1 \

*) ,€;3 $ ,6:fr1 ,5{, q "}i';Ll';'fy
291. Dalam redaksi Muslim disebutkan, "Pqhhankanlah seluruh

harta kalian setnua bagi kalian sernua, dan janganlah

karena siapa saja Sang telah manbqikan ssuafu seunur hidup, npka
pembuian seumur hklup itu mazjadi milik onng Sang dibuinja, dalam

kadaan hidup, meninggal dan omng setelahn3a."l*

Penielasan:

l<aa c:i,iJl "penberian sanafu seunur hidup" diambil dari kata

F Adalah pemberian atau pernbolehan menggunakan beragam

kemanfaatan barang sepaniang hfulup. Penrrberian sesuafu sepanjang

hidup mernpunyai beberapa model.

1s8 Riwayat pertama diriwayatkan oldr Al Bukhari, Mus[m, Abu Daud, An-Nasa'i,
At-Tirmidzi, hnu MaJah dan Ahmad.
Rir,vayat kedrn diriunyatkan oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.
Setelah meriwayatkannya AtrTtrmidzl mengatakan bahqa hadits ini shahih.
Riwayat ketiga diriwayatkan pula oletr Ahmad.
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P*7ama, mengucapkan s@am konlrit bahwa pemberian

sesuafu seumur hidup ihr menjadi milik otang Srang diberi pemberian

seurnur hidup dan ahli waris setelahnp. Model pemberian ini ialah

hibah yang konkrit. Ahli waris boleh menganrbilnSra setelah dia

meninggaldunia.

Kdua, seseorzrng menrberikan pernberian sesuafu sa{nur
hidup, dan dia persyantan mengernbalikan padanya setelah

seseorang 5nng menerirna perrberian sesuafu seurnur hidup meninggal

dunia. Ada perbedaan pendapat prg dikernukakan mengnai sahnya

perrberian sesuafu seurnur hidup model ini. Karena model pemberian

sesuafu seurnur hidup ssnacam ini telah mengubah hibah dari b€nfuk

aslinya.

Ketiga, seseorang mernkikan pernberian sesuafu seurnur hidup

selama dia masih hidup, dia fidak mengajukan pers5nratan

mengernbalikan padanya, tdak pula mernberikan unfuk selamanya,

bahlon dia mengucapkannp secara mutlak. Sahnp penrberian sesuatu

seurnur hidup rnodel ini ada perbedaan pendapat png berganfung pada

persyaratan mengembalikan pernberian sesuatu seumur hidup pada

pemiliknln, pemberian sesuatu seunur hidup,di sini lebih tepat unfuk

dihukumi sah,karern Udak adangn pengajuan percyamtan yang

bertentangan dengan kehendak akad.

Keterangan yang telah disinggrrng dalam hadits ini, !,akni
pernyataan Jabir isiiiur'*i * b, ,tb !r',)*i ,;ol "Rasulullah g
merrutr-rskan pernberian sesuafu seurnur hidup itu menjadi milik otang

yang diberinlra." Ada kemungkinan dituiulon pada model pemberian

sesuafu seurnur hidup yang bersifat mutlak. Kernungkinan ini yang lebih

mendekati benar. Karena dalam redaksi hadits tidak ditemukan

pernbatasan.

Selain itu, ada pula kemungkinan difujukan pada semua model

pemberian sesuafu seumur hidup (umra), jil<a kita mengatakan bahwa
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kalimat serrracarn ini yang disusun oleh periwayat, menghendaki arE

umurn. Di dalam masalah ini ada perbedaan pendapat di antara pakar

ushul fiqh.

Redaksi Ltti, *l Uii ;rLb ,tel 'tl "karena dta tdah

mqnbqilan pantebulan seunur hidup itu Sang telah ma$adi harh

warimn pffiiliknqd' rnaksudnp adalah, di dalam pernberian sesuafu

seurnur hidup itu diperqraratkan meniadi milik orang ynng diberinya dan

orang setelahnya. Ada kenrungkinan yang dirnaksud adalah model

penrberian sesuatu seutnur hidup grang b€rsifat mudak. Sedaryl<an

kedudukan pernberian sesuafu s€umur hidup ihr meniadi milik ahli waris

diambil dari dalil yang lain.

Pemyataan png telah dikernukakan Jabir ini secara tegas

memperlihatkan bahr,rn yang dikehendaki oleh hadits adalah model

pemberian sesuatu s€urnur hidup yang dibatasi dengan penrberian

sesuatu seumur hidup ihr manjadi milik orang yang diberinya dan orang

setelahnya.

Redaksi Pi # ?or ,k &r |5'*i wiilt .it ":j,iiu 
uJy

"perrberian selunur hidup Snng diperkenankan oletr Rasulullah & t-fuk
dilaniutkan" maksudqa adalah, menenrskannya, dan menjadi milik

orang setelahnya, 6dak kenrbali pada penrilikqn. Telah ditegaskan

s@ara tertulis bahwa iilo pernberian sesuafu seurnr.r hidup ifu bersifat

mutlak, rnaka pernberhn sesuafu seurnur hidup itu tidak boleh

dikernbalikan, pernyataan t€rakhir ini adalah interpretasi dari pemptaan

Jabir tersebut.

Ditinjau dari segi redaksi, bisa jadi Jabir !,ang telah

meriwayatkannya.Malsud sa1n, dia telah meriwayatkan redaksi 6rl

t$i u g ,ih'ol ,Pi * h' & &r Jr..r oief ...;ir ,si,,iit
"pemberian seumur hidup yang diperkanankan oleh Rasululluh S unfuk
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dilanjutkan, adalah seseorcng hendaknp mengucapkan, 'Pemberian ini

menjadi milikmu dan setelahmu'."

Jadi, lika redaksi ini diriwaptkan, maka tidak ada kesulitan

dalam mengamalkannya. Jika, tidak pernah diriwayatkan, maka redaksi

ini dikembalikan pada penjelasan seorang sahabat yang

meriwayatkannya. lalu apakah mesti diperioritaskan dengan

pertimbangan banyakryn indikasi 1nng dimiliki reflaksi tersebut, yang

mernbuakrya mengetahui rnal$ud lrang sebenamSn, sernentara

ungkapannla tidak sesuai dengan b€rbagai indiltasi te,rsebut?

h' & int J'*rLl ,^i;?nt'u*r r;; ,r: f -yly
iit'i ,ryti G#').x-LIUL')t;W-v 'i6 *i $L

:8# ;;. h:r.!',ii'r, r:;7;l tiz €,if d 6 i;)'i
292. Drt'wayatkan dari Abu Humirah rg5, bahwa Rasulullah S

bersabda, "Samng tetangga jaryanlah mancqah tetanggang unfuk

layt pada pgarn5n." Kernudian Abu Hurairah berkata,

"Apakah lrang mernbr.ratku melihat kalian sexnua seraya

menyingkirkannya? Derni Allah, sesungguhngn aku pasti

melernparkannSn di tengah-tengah pundak kalian rrr*."159

Penjelasan:

Kefika s@mng tetangga merninta tetangganya merninjamkan

pagar unfuk meletakan kay: di atasn5n, maka dalam ka,vaiiban

159 HR. Al Bukhari dengan redaksi semacam ini. akan tetapi tanpa nun taukiddahm
redaksi 'i;ii. "mence.gah", Muslim, Abu Daud, At-Tirrnidzi, Ibnu Maiah dan

Ahmad.
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memenuhi permintaannya, Imam Asy-Syafi'imempunyai dua pendapat,

yaitu:

1) Wajib memenuhi permintaarurya, sesuai zhahirhadits ni.

2) Ini adalah qaul jadid, bahwa tidak wajib memenuhi

permintaannya

Hadits ditujukan pada masalah jika kalimat larangan itu
menunjukkan arti makruh, dan menunjukan arti sunah jika

menggunakan kalimat perintah.

Di dalam pernyataan 9i1 jl {Wf W Vttl J6 "apakah

yang mernbuatku melihat kalian sernua seraya menyingkirkannya? ..."

menyimpan muatan yang mengindikasikan arti wajib memenuhi

permintaan. Sesuai dengan pernlntaan Abu Humirah ,t t W)*)\ lri
&*( "Demi Allah, sesungguhnln aku pasti melemparkannya di

tengah-tengah pundak kalian semua." Pemyataan ini menghendaki

adanya ancaman bemt, ketakutan, dan kebencian terhadap mereka.

160 HR. Al Bukhari lebih dari satu pembahasan, Mtrslim dan Ahmad.

*\t * :t JhLf g:;ht *a, u.G;e -vrr
.:;?.ri g.'u'i:* ,*r\t'n ;, ;* &'i :JG p;,

293. Diriwayatkan dari Aisyah &, bahwa Rasulullah #
bersaMa, "Siap 5nng bqbwt kezhaliman dengan mengghashab

sejangkal tanah, maka dk akan dil<alungi tanah 5ang bensal dari tujuh

lapis bnifi."L6o
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Penjelasan:

Hadits ini mengandung dalil yang mengharamkan ghashab

(menguasai hak milik orang lain secara zhalim). Kata 44ir maknanya

adalah seukuran. Beliau mernbatasinSn dengan redaksi .;*Jl "5s;entka1"

unfuk memberikan penekanan 5nng sungguh-sungguh, dan menjelaskan

bahwa yang lebih dari ukuran sexnacarn ifu lebih berat ancamannya dari

pada itu. 'n:* maksudnya menanrh kalung padanya. Hadits ini

memberikan kesimpulan hukum bahwa tanah bisa dighashab. Dan

mernberikan kesimpulan bahwa bumi terbagi menjadi tujuh lapis. Sesuai

dengan redaksi yang telah disebutkan mengenai masalah ini. sebagian

oftmg yang mengernulokan pendapat berbeda dengan ket€ntuan

tersebut menjawab, bahwa fuiuh bumi ifu difujukan pada tuiuh kawasan.

Wallahua'lam.
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KITAB LUQATI-IAH (BARANG
TEMUAT.I)

'# 
'jG 

,n,; tr ',r.,r',#t fp i. i) * -r1t
U?t,iuiw;r ,f ;il yV *3*vbt J* lt J?.,

-' ,:r'rga,r rirLri i:; i Ly,ii ta.r'i,w*, Gk :
-la * dL, qy r^1b ,;i'a q $b i; o$ ;!*
it:tr 'r1 s,W,: i;,a dt'ty t;; tq, ur 'iui tJ,.)r

r:ir; l;l* :Jui tttSst ;';L, $; s* ,F'*t Frt,

i+tl:*\,ifuA
294. DMwa5ratlon dari Zaid bin Khalid Al Juhni 4p, dia berkata,

"Rasulullah $ pernah ditany"a tentang luqathah berupa uang ernas dan

perak?" Beliau menjawab, "Beritahuhnnlah tali pengilat dan

kantongnja, lalu umumkanlah selann afu bhun. Apbih luqathah tidak

diumumlan, nnka l<amu bleh manghabiskamSa, atau luqathah

manjadi hnng titipn bgimu. Apbik di suatu hari dari kurun itu
dabng s@Eng pancari htqathah, nnka bqikanlah fuqathah ifu
kepadan5a."

Pernah ada seseomng bertan5ra kepada Rasulullah tentang

seekor wrta yang tersesat? lalu bersabda, " Tindakan apa yang dapat
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kamu lakukan, dan ap yang dapt dipabuat unfuk unta ters&ut?
Tinggalkantah unta itu l<arena ia manpuryai bpal dan perut,

mengiringnga ke ternpt pqlamptngan air, atau munbuinya makanan

ddaunan hingga pemililng menqnukan."

Ada seseomng yang bertanp kepada beliau tentang luqathah

berupa kambing, beliau bersaMa, "Ambillah, karqa ia dapat manjadi

milikmu, milik audammu abu milik saigala."l6l

Penjelasan:

Luqthah adalah harta yang dipungut. Redal$i yang banyak

digunakan ahli fikih adalah tuqatl.rllditrra dengan taral<atfathah rrrda

htlr:tfi qaf, Analoginya adalah peituatan ini dilalnrkan omng yang suka

mernungut bamng, seperti rnakna redaksi hua'ah (!,ang suka

mernperolok-olok orang) dan dhuhakah (yang suka tertawa terbahak-

bahak) dan sQenisnp.

t<ab e€ j)l "tali" alat yang digiunakan unh.rk mengikat sesuatu.

Sedangkan kata ,rU;ir "kantongf'tempat menyimpan bekal, kemudian

diikat.

Perintah mengumumkan luqathah sebagai langloh untuk

mengetahui pernilikngn, serta mengingatkan alon barang lpng
diumumkan oleh penernu.

Hadits mengandung dalil tentang karaiiban mengumumkan

luqatlnh selarna safu tahun. Kernutlakan hadits memasukan penernuan

bamng dalam jumlah yang banlnk atau sedikit. Mengenai hukum

mengumumkan barang ternuan yang sedikit dan rnasa

mengumumkannya terjadi perbedaan pendapat.

151 HR. Al Bukhari lebih dari satu pembahasan dengan beragam redaksi, Muslim,
Ar'Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.
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Redaksi t|iirh$ U,;t l'tsl "apbita fiqathah tidalr diumttnkan,

maka kamu bleh maglmbislamga," kalimat perintah di sini bulonlah

bermakna waiib, akan t*api bennakna memperbolehkan

Redaksi '!* ;b4i';$ii "uau lugthah manjadi barurg titipn

bagtmt ada kernungkinan yang dimalsud dengan menldikan lurqathatr

sebagai barang fitipan setdah menghabiskarurya. Sehingga redat<si fdi
y*'n;i "atau rt4afrMh menjadi baratrg titiptt bagfuru^f mengardrry

arti majaz dalam redaksi Wi "barang titipan", karena udi'ah

mennnjukkan pada bardrg lang masih ada. JilG fuqatlnh tdah
dihabiskan, mato tdak lagl berutriud barang. Sehingga reaaf<sl l$i
sebagai kata kiasan dari suafu barang lnng kapan saia h€ndak

dikernbalikan iilo perninlmlra tdah datang.

Ada kemungkinan hrnfi wutdalam redaksi i34 r"i bermakna

if "atau atau kebebasan mernilih (bl<hyirl", sehingga da fuqathah

diberlakukan ketentr.ran yang seperti beftagai amanah dan barang

titipan. Jadi, lrahu dia fidak bernht memilikinln, maka statusnSn tetap

sebagai dik€nai hukum arnanah png ada di sisinga. Jadi, lqathah
statnsnya sarm seperti udi'ah.

Redatsi *y*1i irilr'u ti qly iE b,{ "apbita dt swtu Inri

dari kurun itu dabry s@n g pancad fuqathah, maka bqilanlah
luqatlah itu kepa&np" mengandung ddil tentang kauajiban

mengernbalikan ltrqathah kepada perniliknya, jika telah diketahui dengan

jelas bahwa dia adalah orang png mempunyai llqathah.

Pam ahli fikih mengerrukakan pendapat yang berbeda tentang,

apakah dalam karajiban mengenrbalikan luqathah itu bergantung pada

syarat adanp saksi, atau dia cukup menjelaskan tanda-tanda pengenal

luqathah yang diumumkan oleh penernu atau tidak?
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Redal{si d\,!}, yA * 'iL2 "perrrah ada seseorang bertanlra

kepada beliau tentang seekor unta gnng tersesat" mengandung dalil

tentang larangan memungufuiyra. Beliau telah menjelaskan motif

larangan tersebut. Yaifu unta tidak menrbufuhkan seorang penjaga dan

pengawas.

Redaksi l';ri-rlt2 ,tJ^it " 12p,21 dan pqttt, mangiringn5a ke tanpat

penamp.ngen air," di dalam konteks ini kedmduan!,Et adalah majaz.

Seolah-olah keUka unta merasa ainrp dengan dan shuktur

fisiknya mempunSai kamkter fng tahan unfuk minum air, seolah-olah

dia diberikan tapal dan penrt, lpng mengiringinya ke terrpat
penampungan air.

Redaksi er-+!r f 4 - ir3Jr '* 'ikt "seseorang pernah

bertanya kepada beliau tentang kambing ..." rnaksudnya adalah,

kambing yang tersesat. Hadits ini nrcnegaskan tentang kebolehan

mernungutrya. Beliau juga telah menjelaskan motif pernbolehan

memungut kambing yang tersesat tersebut. Yaifu khawatir banyak orang

yang menyia-nyiakannya, kalau tdak ada seorang pun yang

memungutnya.

Pembiaran kambing yang tersesat tersebut dapat menghilangkan

nilai ekonomis kambing bagr perniliknya. Penyamarataan antam

seseoftmg dengan orang lain jika dia menernukannya. Penyramarataan

ini menghendaki adanya beragam rdaksi, misalnp harus menyebutkan,

kambing ini menjadi milik penemu ini (Zaid misalnSa pen.), atau penernu

lainya dari kalangan oftmg banlrak.
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KITAB WASI,AT

';:rhl &b?s or, ,3 ;; yt * F -rqo
, a . t. c , lo .e )4,€t-,,i'i *'y;tn+6 riv'P]f,t *b'*

.;:.+"t;k'+:t"o*ru

J?i'4- 4,"^tl *'-:;6 ,#'i.t lu :'rt)'>t3

*i ir'?', & lt J?t |.;* u'*t Y'i" ,)* lt
,;*: #{s"ltU; ,SA

295. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar q, bahwa Rasulullah

$ bersaMa, "Ttclak ada suatu kebaikan 5nng dimiliki s@mng muslim

tang mqnbed pan dhruna db tqilur selana dua malam kqmli
pen wasbt tatutis gttg disimpn di ampingrya.n

Muslim menambatrkan, "lbnu Umar berkata, 'Belum lewat satu

malam, sejak aku mendengar Rasulullah $ bersabda semacam ifu,

kecr.rali di sampingku tersimpan wasiatku'."

Penielasan:

Wasiat ada dua jenis, yaifu:

Putama, wasiat yang berhubungan dengan berbagai hak yang

wajib ditunaikan kepada ses@mng. Wasiat model ini hukumnya wajib.
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Sebagian ulama telah membahas perkara sepele yang mana: adat

memberlakukannya dan mengembalikannya pada pertanyaan berikut,

apakah kewajiban melaksanakan wasiat perkara yang sepele ini

dipersempit dan spontan? Seolah-olah dalam masalah ini perlu

memperhatikan tingkat kesukaran pelaksanaan wasiat tersebut.

Kedua, wasiat berupa ibadah sunah. Wasiat model ini sangat

dianjurkan. Seolah-olah hadits ditujukan pada jenis wasiat yang pertama.

Pemberian batas dua atau tiga malam unfuk menghindari

kesusahan atau kesempitan dan kesulitan. Sekelompok ulama kerap

menggunakan hadits ini untuk membuat kasimpulan tentang keurajiban

mengamalkan tulisan dan catatan wasiat. Sesuai sabda Nabi '+1:,

ij. & "*u.iahya t€rhiis" beliau tidak menyebutkan persyaratan lebih

dari itu. Kalau saja wasiat tertulis tersebut tidak cukup, maka penulisan

wasiat itu tidak ada faedahnya.

Mereka yang menentang pendapat tersebut mengemukakan

pendapat, maksudnya adalah wasiatnya tertulis disertai dengan berbagai

persyaratan wasiat. Dan mereka mengambil berbagai persyaratan wasiat

dari luar hadits ini.

Hadits ini merupakan dalil tentang keistimewaan Ibnu Umar

karena dia segera menjalankan perintah wasiat tersebut dan terus-

menerus membiasakannya.

G,c iJte ,ib ht or-, fG, ori ; ,"-,p -rlr
'"r*t ,-*', i n r G'jt t; ;e );'J: t-', )& \t J; t, j'i,,t".rJ \ 9,J-\' J.- (J>

i't )6'ri 
(rt c;6 f jt u G;{'ti ,,)t J';:r11-,'*,rt ,s_.

J';:, ,i-';b:il6,Lij ,y :Jti s.Ct1 ';tr'a:tuei ,i;.t 'l ei
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'a*"dtU'd1,,:5t'*-ftrri Lfrr 'j6,dti 'Lii.v ,iu s,.i,r

'li 'iu ,l;,l;Jyt d,W t, ;L 1,-r'-7trl I' Lidr,F
t+',W',+-t i'd\:Ju tnr;bf'x.',i;f ,l' Jh t:-

& 'airJ "of 'aW ,fr:,Li3 yr'c;>'>;t rl l' *: y> ,,#
y, e:b ofrVt a;llt,r'l';l'a;'rii i,;l'+ &-
,* i, J;t'i A.;'^i" i't 'rqt'r$:'€ 

l J''i'rj
,.
*

'c-,tl ttl *i;ftht
296. Diriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqash 45, dia berkata,

"Rasulullah $ datang menjengukku pada masa haii wada', karena sakit

keras yang menimpa diriku. lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah,

sungguh sakit yang aku derita telah mencapai seperti yang engkau lihat.

Aku adalah orang yang kaya, tidak ada 5nng meneriman warisanku

kecuali seoftrng anak perempuan. Apakah boleh aku menyedelohkan

dua pertiga hartaku?'Beliau bersabda, 'Tidak'. Aku berkata, 'Separuh

hartaku, wahai Rasulullah?' Bdiau bersabda, 'ndak'. Aku berkata,

'sepertiga harta'. Beliau bersabda, 'Sepertiga harta, sep*tiga harta

sudah cukup banyak. Sesmsgplnta meninggallan ahli waris l<amu

dalam kondisi kaSn m3a lebih baik dibndingkan mernbiarkan mereka

fakir sem5n mengemis kepda orang. SesungahnSa

engl<au frdak akan pqrTah taflah, semp berhamp idha
Nlah kquali l<amu menpuoleh pahala sefub nall<ah tasebut, hingga

sesuafu Sang kamu lebkkan dalam mulut isti kanu sekalipun'."

Sa'ad bin Abi Waqqash berkata, "Aku bertanya, 'Wahai

Rasulullah, apakah aku akan tertinggal di belakang sahabat-sahabatku?'

Beliau bersabda, 'Saungguhqa l<amu tidak akan pemah tertinggal,

hingga kamu mengerjakan amal sera5a berharap ridha Allah, kecuali

derajat dan keluhuran kamu terus-mqterus benambah sebab amal ini.
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Mungkin kamu akan tertinggpl ampi sel<elompok oft,ng
memanfaatkan dirimu, dan sekelompok Sang lain merasa dirugikan oleh

dirimu. Ya Allah, sernpumal<anlah hijnh sahabat-sahabtku, janganlah

Engl<au menolak amal-amal merel<a gng telah leowt. Akan tetapi oftrrlg
yang susah adalah &'ad bin l{hauhh, Rasulullah $ manaruh l<asihan

padanja, plai dia mantuggal dunia 4i 74u1r1*1i'."162

Penjelasan:

Hadits dalil tentang ker,venangan seorang irnam

menjenguk para sahabat5a, dan ddil tentang kanrenangan menuturkan

saldt keras, bukan unfuk mernperlihatkan pengaduan sakit.

Hadits ini mengandung dalil kesunahan bersedekah bagi omng-

orang kaya. Hadits ini mengandung dalil bergegasnya pam sahabat dan

kecintaan mereka yang sangat luar biasa dalam melakukan berbagai

kebaikan. Karena, Sa'ad memohon unfuk bersedekah dengan harta

yang lebih banyak. Hadits ini merupakan dalilyang menjelaskan tentang

pembatasan wasiat sebanyak sepertiga harta. Hadits ini mengandung

dalil yang menegaskan bahwa sepertrga adalah batas terbanyak dalam

bab wasiat.

Madzhab Imam Malik mengernukakan pendapat yang berbeda-

beda dalam masalah wasiat sepertiga harta, dengan mengaitkannya

terhadap sejumlah masalah. Sebagian masalah, sepertiga harta

digolongkan dalam ukuran yang burrfok dan sebagian yang lain,

sepertiga harta digolongkan dalam ukuran yang sedikit.

Jika sepertiga harta itu digolongkan dalam ukuran yang tany,3,

maka ketentuan ini sesuai dengan kesimpulan sabda Nabi $!f c.ldt

762 HR. Al Bukhari di pembahasan yrang sangat banyak, dengan bemgam redaksi,
salah safunya redaksi ini, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah
dan Ahmad.
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" sepertiga harta itu sudah banya?'hanya saja kesimpulan ini

memerlukan dua persyaratan, yaitu:

1) Tidak mempertimbangan alur pembicaraan yang hanya

menghendaki banyakngra jumlah sepertiga ifu khusus

berhubungan dengan wasiat. Bahkan harus dijadikan redaksi

yang umum.

2) Ada dalil yang menegaskan tentang keharusan

mempertimbangkan penyebutkan banyak itu dalam hukum

tersebut, maka jika dernikian, fujuannya akan terpa,uhi,

misalnya dengan mengatakan, "jumlah yang banyak meniadi

bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum tersebut,

sepertiga harta sudah banyak, kesimpulannya sepertiga harta

adalah sesuatu yang dinilai banyak" Ketika tidak

memperhatikan masing-masing dari kedua premis tersebut,

maka tujuannya tidak terpenuhi.

Contoh serupa dari itu semua adalah, sebagian pengikut Imam

Malik berpendapat, bahwa jika seseorang telah mengusap sepertiga

kepalanya dalam berwudhu, maka dinilai mencukupinya, karena

sepertiga itu sudah banyak, sesuai hadits.Lalu muncul pertanyaan yang

dikemukakan kepadanya, mengapa kamu mengatakan penyebutan

banyak itu menjadi bahan pertimbangan dalam masalah mengusap

rambut? Jika dia masih tetap memberlakukannya, maka muncul

pertanyaan baru yang dikemukakan kepadanya, mengapa kamu

mengatakan sesungguhnya kemutlakan sepertiga harta itu sudah

Lranyak, dan semua jurnlah sepertiga itu sudah dinilai banyak dengan

r.nengaitkannya terhadap seluruh ketentuan hukum? Berdasarkan

kelerangan ini, maka analogikanlah seluruh masalah tersebut', sehingga

dalam masalah ini dituntut menganalisis kembaii kebenaran masing-

masing dari kedua premis tersebut.
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Hadits ini mengandung dalil, yang menegaskan bahwa anjuran

untuk mernperkaya ahli waris lebih diutarnakan dibanding mernbiarkan

mereka dalam kondisi fakir seraya mengerris kepada sekelompok omng.

Berawaldari inilah, sebagian ulama mengambil keputr.rsan hukum sunah

untuk menurunkan wasiat dari sepertiga tuarta. Mereka iuga
mengemukakan pendapat, sepertiga harta ifu melihat kadar harta 1nng

ada dalam sqi sedikit dan banyaknya, sehingga nantinya wasiat tasebut

sesuai dengan jumhh harta tersebut, mengikuti kandungan makna ynng

telah disinggung dalam hadits, yaitu meninggalkan ahli waris dalam

kondisi kaf raya.

Selain itu, hadits ini mengandung dalil !,ang menegaskan bahwa

patrala menginfakan harta bergarrtung pada kebenaran niahrya dalam

berharap ridha Atlah. Ini sangat sulit dan susah dipahami,

jika keinginan karakter bawaan dan syahwat melawannya. Karena inilah,

pahala yang menjadi tujuan beramal fidak akan dapat diperoleh, hingga

dia melakukan amal ini dengan berharap mendapatkan ridha Allah.

Sangat sulit mernbebaslon fujuan ini dari keinginan kamkter bawaan

dan syahwat yang m€rusak fujuan tersebut.

Hadits ini juga mengandung dalil Srang mengaskan bahwa

berbagai ko,vajiban yang mengandung unsur harta, jika telah

dilaksanakan dengan niat menunaikan kauajiban dan berharap ridha

Allah,maka ka,rajiban itu akan diganjar pahala.

Karena redaksi Ull A A W 6 ;t, "hingga sauatu tang

l<amu letakkan ke dalam mulut istimu selalipuf'tidak dibatasi dengan

sesuatu yang tidak wajib. Kutu .F di drni mengehendaki adanya

kesungguhan dalam memperoleh pahala dengan mengaitkannya

terhadap amal 5nng diharapkan mendatangkan pahala.Hal ini seperti

kalimat, :q1' [; ir"t3' c'6t l5ir & Loi' iE "orans yans

mentrnaikan haji telah datang hir,gga orzrng-oftmg 5ang berjalan kaki

sekalipun, manusia pasti mati hingga para nabi sekalipun".
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Kernungkinan bisa dikatakan bahwa faltor munculnln

pemyataan tersebut adalah, beravrnl dari asumsi yang telah kami

tunjukkan, bahwa menunaikan kamjiban kadang memberikan

pemahaman, bahwa fidak ada funtutan lain selain menunaikan

ko,,vajiban tersebut dan tidak melebihi tujuan membebaskan dirinya dari

tanggung jawab.

Ada pula kernurgkinan pernyataan tersebtrt bertultnn

menyangkal asumsi Sa'ad bin Abi W4qash, 37aifu bahtla penrberian

nafkah oleh suami kepada isfuin5ra dan pernberian rnakanan oleh suami

kepadanya, yang wajib atau pun lang fidak wajib, tidak akan

menghalangi dirinya unfuk mernperoleh pahala, jika arnal tersebut

dilakukan atas dasar berhamp ridha Allah.

Sebagaimana telah disampaikan dalam sebuah hadibainab Ats-

Tsaqafiyah, ketika dia berniat menrberikan infak kepada orang png ada

di sampingnya, dan dia berkata, '€16, 'r*J "Aku fidak al<an

membiarkan mereka" dan dia menduga bahwa ucapannya ifu terrnasuk

sesuatu yang bisa menghalangi pahala sedekah kepada mereka, lalu

dugaan itu dihapus dari dirin5n, dan keraguan itu dihilangkan. Benar,

contoh sernacam ini perlu ditelaah kernbali dalam masalah apakah niat

khusus dalam berbagai Wasiat yang terbag-bagi ifu diperlukan, atau

cukup niat secara umum? Syara' telah menegaskan, cukup dengan

menyebutkan hal pokok yang ada dalam niat dan niat secara umum,'

dalam bab jihad, dimana beliau bersaMa, ,\'\y'I-'t;il U-{'t:t .h i i
?1'n otl Ui,I "Kalau sxeomng mdintas sungai, dan dia tidak bemiat

minum air sungai tercebut lalu aku minum, maka dia berhak

mandaptlan @hala."76s

Atau sebagaimana pendapat yang dikernukakan seseorang, ini
juga bisa diberlakukan unfuk seluruh perkara. Jadi, cukup dengan niat

163 HR. Al Bukhari, Muslim, hnu Maiah dan Ahmad
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secara global atau secara urnurn, seseorang 6dak perlu berniat secaftr

rinci dalam rrrasiat Snng t€rbagtagi.

Redal$i UW bf 'ciii't "mungkln kanu alan tqt4pt
..."bertu;uan unfuk menghibur Sa'ad karena kebenciannya k€finggalan

berarnal sebab sakit yang rnenimpa dirinya. Sabda Nabi ini menyimpan

iq/arat, bahwa rnakna ini mengandung sindiran, laihr dinrana pn
rnanusia ifu bemda, s€gala ma@rn perkara yang tidak disuloi akan

menimpanya, hingga menghahngi dirinya unfuk menggapai segah cita-

cita yang diinginl€nnln, dan dia berharap ada kerrraslahatan di balik

sesuatr png tdah diperhnt oleh Allah S.

Redaksi e$* ud6&t Pt ,*, "9a Allah sanpumatanlah

hijnh salabt&habatkd maksudn!,a adalah, menyernpumakan arnal

dengan cara yang tidak mendatangkan pernbatalan amal, dan tidak ada

penrbatalan kefika arnal itu sirdah dimuhi.

Sabda Nabi ini dalil gang menegaskan keagungan

unrcan hfmh para sahabat, dan tidak menyempurnakan hiimh termasuk

bagian dari hrrunan saMa Nabi piriel *'n*:; lj "janganlah hnglau

mqolak amal-anal mael<a gng tdah lanmt."

Vltlyi :JG ,14:L?nt *a, $ i lt *;e -v rv

,itt ;Lt ;r. \', ,* !, J?, Ly $St J *frt 4 trbi
.'B ei)tj'Jtt

297. Diriwaptkan dari Abdullah bin Abbas .**a dia berkata,

"Seandainya sekelompok or.rng rnau menurunlon wasiat dari sepertiga
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harta menjadi seperempat harta?" Karena sesungguhnya Rasulullah &t
bersabda, " sepertiga harta, sepertiga harta sudah banyak."764

Penjelasan:

Yang memicu munculnya pemyataan Ibnu Abbas telah

disampaikan sebelumnln. Ibnu Abbas Smenarik kesimpulan

pernlntaan dari redaksi t' "oUut ban5nk".Sekalipun peqntaan telah

Rasulullah $ tetapkan, namun redal$in!,a menrberikan iqprat benrpa

perintah mengerjakan pernyataan tersebut -yaifu sepertiga harta-

menghendaki wasiat dengan sepertiga harta. Akan tetapi hnu Abbas

memberikan isyarat terhadap pertimbangan ini melalui pernyataannya jl

./61 lf "seandainln seketompok orang, ...' Karena kalimat ini

mengandung beragam kelemahan, dengan nya tefhadap

persoalan perintah menurunkan wasiat di bawah sepertiga harta.

7& HR. Al Bul6ari, Muslim, Ibnu Majah dan Atrmad.
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KITAB FARAIDH (HUKUM WARIS)

* ,4t i; ,t;ib fu oz'
,f; St\f C "t 

,W,\ ,-Hjt rynfi ,,:G p,: {'b,
fi

d,l' qV & t',1' ff i. Ja r'ijr :y)q G:

ft,h,,$\,*1
298. DiriwaSntkan dari Abdullah bin Abbas .l&a dari Nabi $,

beliau bersaMa, " *npil<anlah ba{bn uwinn kepada onng Wg
b*hak, dan kelebihann5a bqikanlah kepada l<alangan kaum Adam Snng
berhak menerimanyd'

Dalam riwayat lain disebutkan, "Bagikanlah harta di antam

onng-omng 5ang berhak menqima bsran vnrisan sauai ketenfuan

hukun Allah, dan kelebihannja baikanlah kepada laum Adam Snng

b erhak rD €n ai manya." 165

165 Riwayat pertama dirturayatkan oleh Al Bukharl Mushm, At-Tirmidd dan Ahmad.
Riwayrat kedua diriwayatkan oleh Mr.rslim, Abu Daud dengan redaksi s€macaln
ini, dan lbnu Majah.

349IhlomulAhkim



Penjelasan:

l<ata ;U.t;sladalah bentuk jamak dmt'^izt-L,yang artinya bagian-

bagian warisan yang telah ditentukan dalam Kitab Allah, yaitu bagian

setengah, seperernpat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga dan

sepi#nam.

Hadits ini memuat dalil bahun pernbagian harta warisan diawali

orang-orang yang berhak mendapat bagian pasti, sesudah ifu sisanya

diberikan kepada ahli waris ashabahlsisal.

Redaksifi '# tl fi H .,[il A W "kelebihannya

beikanlah kepda lalangan l<aun Adant tnng fuhak
manerimanya'kadang di sini muncul problern png sulit,Snifu saudam

perempuan mayat (al ikhwati adalah ahli waris ashabah dari anak-anak

perempuan. Sedang hadits menghendaki ahli waris ashabh yarry

berhak mendapatkan sisa harta ifu dis!,aratkan dari kalangan laki-laki.

Jawab: Ketentuan ini dtambil melalui nnlhum (kandungan fnng
tersirat dari redaksi hadit), adalah malhum ters€but

menrpunlni arti umum, lalu ditakhsish dengan hadits yang menunjuldon

ketentmn hukurn tersebutl6. Maksud sap adalah saudara p€rempuan

mapt lal irthvai addah ahli rrraris ashabah (sisa) dari anak-anak

Perernpuan.

166 HR. AI Bi$ari dari Ibnu Mas'ud.
D dalamnya disebutkan,

.*W ,A t ,t ,ifit 'tir(t ,:a35r y, fili ,:,i:ab fiil'jt', * ir, * ',i, ,F I qJ #(
"Aku mengarnbil keputusan hukum dahm masalah pembagian harta warisan

:pesuai ketentuan yang telah Nabi I puhslrarr, anak pbrempuan merdapat
bagian setengatr, cucu perempuan sep€renam, menyempumakan bagian dua
pertiga, dan sisanya diberikan kepada saudara perempuan mayit."
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J;, 6 |ai :Jv l# ?nt *>, )$ i i"llf ;i -v I I

i ,Lt:'u ,W a '!;'"Fs :JG rrk*, '!r,tt> g tit; sj ,it
.1;l(,;ltia:Jr .t:#J';Kt t

c! .t Y :Ju

299. Diridwayatkan dari Usamah bin Zaid &, dia berkata, aku

bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau besok akan menernpati

rumahmu di Makkah? Beliau balik bertanya, "Apakah Aqil

meninggalkan rumah buat kami? Kemudian beliau bersaMa, " Orang

kafir tidak boleh meneima waris dai orzng Islam, dan iuga
sefulihzya."tsz

Penjelasan:

Hadits ini menjadi dalil tentang terpufusnya hubungan saling

mewaris di antara seorang muslim dan orang kafir. Di antara ulama

terdahulu ada yang mengemukakan pendapat, Seorang muslim boleh

menerima waris dari orang kafir. Sedang orang kafir tidak boleh

menerima waris dari seorang muslim. Seakan-akan pemyataan ini ingin

menyamakan waris dengan pemikahan. Di mana seorang muslim boleh

menikahi wanita kafir ahli kitab, berteda dengan sebaliknya. Hadits yang

telah disebutkan menegaskan pendapat yang telah dikemukakan oleh

jumhur ulama.

L67 HR. Al Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang lengkap dan berupa ringkasan.

Penggalan naaits iI.Jr };fiLil "onng kafir ddak boleh menerima waris ..."

diriwayatkan oleh Abu Daud, A*.Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.
Puka Abi Thatb beriumlah empat orang, Thalib, Aqil, Ja'far dan Ali. Thalib
meninggal dalam keadaan kafir. Aqil l€bih tua sepuluh tahun dibanding Ja'far.
Aqil termasuk keturunan dari suku aurdisy dan orang yang pallng mengerti
diantara mereka tentang nenek moSnrg Amisy. Dia ikut perang Badar bersama
kaum musyrikin, karena benci. Dia juga menyembunyikannya selama ini,
kemudian dia memeluk Islam sebelum perisflwa Hudaibiyah, dan dia ikut perang
Mutah, dan dia meningga setelah mengalami kebutaan pada masa pemerintahan
Mu'awiyah.
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Redaksi fJt', O, W $ 'gj ,Yi "apakah Aqil meringgalkan

rumah buat kami"muncul dipicu oleh kondisi ketika Abu Thalib

meninggal dunia, Ali dan Ja'far tidak menerima waris darinya. Sedang

Aqil dan Thalib menerima waris darinya. Karena Ali dan Ja'far pada

saat Abu Thalib meninggal, sudah berstatus muslim, sehingga mereka

berdtra tidak boleh men€rinur u/aris dari Abu Thalib. Masalah rumah di

Maldoh coba dikaitkan dengan hadits ini. Apakah boleh dijtral atau

fidak?

\t ,* At Lt ,t,ib ?s 'uir'# i i' * '* -y . ,

.**ri,tSr, r,# *,r$L
300. Diriwayatkan dari Abdullah bin Urnar 6, bahwa Nabi $

melarang penjualan waris wala dan melarang menghibahkannya.l6

Penielasan:

Wala' hak waris Snng diberlalrukan sebab sifat tertentu, lpitu
mernerdekakan budak. Sehingga hak inla' tdak bisa dipindahkan

kepada ,orang lain dengan cara apa pun, karena sestrafu yang

diberlakukan dengan sifat tertentu b€rlaku sdarnarryaryn selarna sifat ihl

masih tetap ada. Dan tidak ada yang berhak mernilikiryn kecuali omng

lrang di dalam dirinya melekat sifat tersebut.

Hak waris wala' disarnakan dengan nasab (ialur ketunrnan).

Nabi $ bersabda :.-3r $rk '*i ,l1r " Wala' itu segenggam daging

seperti sqenggam dagns ,u*6."169 Sebagaimana waris nasab tidak

158 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-I{asa'i, At-Tirmidzi, hnu Maiah dan
Ahmad.

r6e Lengkapnya adalah, +'ii:t}e't "adak boleh dijual dan frdak boleh dthibahkan".
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bisa dipindahkan dengan cara dijtnl dan dihibatrkan, maka demikian

pula dengan hak waris wala'.

ex i;;. Gug :u6 ,$i trr srt *s.v.i' -r. r

1. ',..1 to 7 ..! . ol. o ' t . -

,P .P:tt ,i'iJ qJ G l't',ri+',b V\3 ,tb'c.,:# ii
& ,fYVi ,rrit * -;Jti *:, {'ht & yt )"'
:rjti rpj Q ,6t * ;J,'rt'll zJui ,>>I)t ,il; f\tt ir,
?frE ol i5; r;; ,* y;'o:rbi e Ui; ,!, ,Sni u a.

ia ?" * U,;u r,:i;e a qi $i i* tilL'rL, Jui,4
.'d'l ;l.i,t7r r3r w*i

30l.Diriwayatkan dari Aisyah g, dia berkata, "Ketika Barirah

telah lerpat tiga tahun mencicil, dia diperkenankan untuk memilih tetap

berada dengan suaminya pada saat dia merdeka, dan segenggam dagng

dihadiahkan padan5n, lalu Rasulullah $ menemuiku, sementara periuk

batu ada di atas api, lalu beliau merninta makanan, lalu disuguhkan roti
gandum dan lauk-pauk dari lauk-pauk yang ada di rumah. lalu beliau

bersabda, 'Bukankah aku panah melihat periuk batu itu di atas api,

5nng di dalarnn5a tadapt sqpnglam daging? Mereka menjawab,

'Benar, wahai Rasulullah. Itu adalah dag,ng 1nng disedekahkan pada

Barirah. Kami 6dak suka menrberimu rnakan dari daging tersebut'. Lalu

beliau bersaMa, 'Daging itu bging dalah sdekah, sdang daging dari

Al Hafizh dalam Buhghul Mantn Hata, "Haktm telah meriwayatkannya
melalui jalur AsySyafi'i dari Muhammad bin Al Hasan, dari Abi Yusuf. Ibnu
Hibban menilai shahih hadib inl, sedang Al Baihaqi rnenilai hadib ini kemasukan
illat."
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Elarirah buat l<ami adalah hadiah'.Sdarguk[/a Nabi $ bqsribda,'Hak

waris wala' hanya diperunfut<an hgi omng Snng memerdekakan'."17o

Penjelasan:

,,, Hadits Barirah telah mengeluarkan seiumlah kesimpulan hukum.

Di dalam hadits ini terhimpun lebih dari sekedar yang ditulis. Kami telah

menerangkan berbagai persoalan, !/ang di antamnya telah kami

kemukakan. Di sini ditegaskan puh secara konkrit persoalah penetapan

khtar bagi Barirah. Dia adalah budak perernpuan yang bersmmikan

seorang budak. Sehingga ket€ntuan ini berlaku bagi siapa saja yang

mernpunyai kondisi lnng sama seperti Barirah.

Hadits ini mengandung dalil bahwa omng fakir jika merneliki

sesuafu melalui sedekah, tidak dilarang bagi selain faldr, !,almi orang-

orang yang tidak halal mernakan harta sedekah, unfuk manalennya,
jika ada faktor yang ditinjau dari segi synra' dari sisi fakir yang

membolehkannya unfuk memakannya.

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan tentang kebebasan

seseorang dalam bertanya tentang kondisi png terjadi di terrpat

tinggalnSn, dan segala sesuafu yang dip€rshpkan di dalam rumah,

karena dia boleh merrinta iskirya melal$lGn hal sernacam ifu.

Selain itu, hadits ini iuga menrpakan dalil glang menjelaskan

tentang pembatasan hak waris unla'hanp meniadi milik omng png
memerdekakan. Kami telah me,rnbicarakan persoalan ini dalam

pembahasan sebelumnya.

r7o HR. Al Bukhari di seiumlah dalam kitab Shahibnya, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi.
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KITAB NII{AFI

bt * lir ii; s i6 :Ju 
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ry'u"t* aigt & Lw i ,-ar!$t'# u,&t #
'j 'irr

i
,6 t, ,1.', o1a.

lPu,* P il U' ,7'r;ls.
> b,A.'pflt otr

I

.rlL s

302. Diriwa5ntkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata:

Rasulullah $ pemah berkata kepada kami, "Wahai gene.msi muda,

siap saja dari kalian gng teJah nnmpu manikah, mal<a menil<ahlah,

karena sungguh menilah ifu lebih mqundukl<an dan

mernelihara kemaluan. funngsiapa $ng belum mampu, maka

hendaknya dia betpuaa karetn ifu adalah periai fuginy2."77t

Penjelasan:

Kata agr-iil artinya adalah nikah. Kata ini merupakan kata

bentukan dari kata yang menuniukkan rnakna berdiri dan tinggal. Kata

ini juga bisa bemrti ternpat tinggal, karena seomng suami tinggal dengan

ishinya. Nikah diungkapkan juga dengan kata ini karena kata kiasan

t7t HR. AI Bukhari tidak hanya di satu ternpat, dengan redaksi yang singkat rrraupun
panjang, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tinnidzi, hnu Majah dan Ahmad.
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atau majaz. Yang dimaksudkan dengan mampu menikah adalah

kemampuan menyediakan bia5n mahar dan nafkah.

Hadits ini merupakan dulil yong menjelaskan bahwa seseorang

tidak diperintah menikah kectnli k€fika telah rnampu. Para ulama pun

berpendapat bahwa apabita orang 5nng betum mampu ingin menikah,

maka menikah ifu menjadi makruh bagrnf. Sementam pola kata

perintah di sini mngat jelas menegaskan bahwa hal ini wajib.

Para ularna fildh tdah rn€ngklastfilGsilan nikah ke dalam

beberapa hukum, 3Bifut

1. Wajib.

2. Srrnnah.

3. Haram.

4. Makruh.

5. Mubah.

Menikah menjadi wajib bagi s€seorang apabila dikhawafirlon
png bersangkutan terienrmus dalam zina dan merrihki

kemampuan untuk menikah. Hanya saia menikah itu fidak ditetapkan

wajib, karena bisa saja uajib dan bisa juga untuk menjaga kehormatan

diri. Apabila proses menjaga kehorrnatan diri fidak bisa dilalsanakan,

rnalo menikah saat ifu menjadi waiib, bulmn karena hukum asal slrariat.

Pola ini kadang berkaitan dengan orang 1;ang berpandangan

bahwa menikah lebih baik daripada diri untuk beribadah

sunah. Ini adalah pendapat png dipegang oleh rnadzhab Abu Hanihh
dan sahabat*ahabatnya.

Redaksi ip.i*ti #,'*t iJf 'karena sungguh menikah itu

lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan" mengandung

dua penafsimn, yiaifu:
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Pertama: Pola kata afal (fi| aarr'6;"i0 dutu* hadits ini

digunakan untuk makna yang bukan hiperbola.

Kedua' Pola l<ata afal digunakan ufuk makna superlative,

karena ketakwaan adalah penyebab seseorang menundukkan

pandangan dan menjaga kernaluan dari perbuatan zirn. Sebaliknya,

syahwat dan stimulus unfuk menikah yang menggerakkan seseorang

uhruk menikah. Namun setelah nikah, stimulus tersebut menurun,

sehingga lebih mampu menjaga dan menjaga kemaluan dari

perbuatan zina. Karena terjadinya suafu perbuatan seiring dengan

melemahnya situmulus yang mercngsaryfnya, lebih jarang terjadi

daripada terjadinya safu pertuatan saat stimulusnya masih kuat. Upa5n

pengalihan kepada puasa dianlurkan karena mampu mengendalikan

s5nhwat, sebab syahwat menikah mempakan konsekuensi dari syahwat

makan. Sernakin banyak makanan yang dikonsumsi, maka sernakin

tinggl pula nafsu seseofttng. Begifu pula sebaliknya.

Redaksi lr-/l\.# "maka dia sebaiknya berpuasa" ada yang

berpendapat bahwa ini adalah ungkapan anjuran dan bujukan bagi

orang ketiga atau yang tidak berada di tempat. Namun para ahli bahasa

arab tidak berpendapat seperti itu.

Kab;ii1172 6*-tr obat atau penawar (perisai). Hadits ini

menggunakan kata ini demi mempertimbangkan sqi makna, karena

kata ini mampu menghentikan satu perbuatan dan tidak adanya nafsu

menghalangi satu perbuatan iuga. Inilah salah satu b€nfuk pola majaz

mus5nbahah (mengiaskan sesuafu dengan benda yang memiliki

kerniripan).

u2 Dalam catatan pinggir naskah asli disebutkan, dalam Ash^shihah kata '*jr adalah

penawar be4ihr pula yang dikatakan oleh hnu Faris dalam Al Mujmal.
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Hadits ini difuiukan kepada pam genemsi muda atau remaja

berdasarkan kondisi umum yang berlaku, karena faktor penyebab

terkuat yang mendorongnln ingin menikah masih ada. Berbeda dengan

kondisi orang fua. Makna ini bisa dianggap apabila memang dorongan

unfuk menikah itu ada dalam diri orang fua.

-,t*l 'u ii Ll ,^* ?nt *e, #y i. ,,5 * -r . r
, . .o!.. o7. 1,t'rL.r tti dr * 4, :at,t$L'&t*v?" *ut
'l-- | :rilz-; Jv:t .a3t L\:l | :ri!t*. ,rui t?t G #
* \t * d, u; & . 0,, e ?6 | :'s{,2,; Jv, :#l
kt $15 tk ti' ]ryf iu.Y,,sv: # ;frtu.^r;t *i

,hJ+,y *'ir',Y ir3t L":frt' Yl t ? h?t ?6tt

303. Diriwayatlmn dari Anas bin Malik rp, bahwa sejumlatr

sahabat Nabi $ bertanya kepada para ishi Nabi $ perihal amalan

beliau 5nng tidak terlihat di depan urnum. Setelah ifu salah safu dari

sahabat tersebut berkata, 'Aku tidak akan menikahi wanita." Sahabat

yrang lain berkata, nAku tidak alon rnalon daging." Sedangkan sahabat

lainnya lagi berkata, uAku Udak akan tidur di atas kasur." Hal itu
kemudian sampai ditelinga Nabi $. Tak larna kerrudian beliau mernuji

Allah dan men5nnjung-Na, lantas berkata, "Ada apa dengan sejumlah

oftng 5nng berkata seperti itu? hhkan aku shalat dan tidur, bapuaa
dan berbuka, serta menikahi wnnita. hmngsiapa fidak manyul<ai

Sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku."lTS

173 HR. Al Bukhari di beberapa ternpat dengan redaksi yang bemgam dan ini bukan
termasuk salah safuryn. Muslim juga meriurayatkannya dengan redaksi sepert di
atas, begihr pula dengan Ahrnad.
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Penjelasan:

Hadits ini digunakan sebagai dalil atau landasan hukum bagi

kalangan yang berpendapat bahwa menikah ifu lebih dianjurkan

daripada menyibukkan diri dengan ibadah-ibadah sunah. Karena ketika

sejumlah sahabat tersebut mengeluarkan pemSrataan seperti ifu,

Nabi $ langsung m€nanggapinya dan menegaskan bahwa sikap dan

findakan seperti ifu bertentangan lantaran ketidaksukaan terhadap

Sunnah. Ada kemungkinan status makruh ini ditujukan untuk sikap

ekstim dan berlebih-lebihan dalam beragama.

Terkadang stafus hukum hal itu berbeda menumt maksud dan

tujuannya. Orang yang tidak mau mengonsumsi dagrng misalnya,

memiliki stafus hukum yang berbeda berdasarkan maksud dan

tujuannya; apabila kondisi tersebut muncul dari sikap berlebih-lebihan

atau ektstrim serta masuk dalam wilayah kerahiban, maka hukumnya

haram karena bertentangan dengan syariat; apabila sikap tersebut

muncul lantaran maksud dan fujuan mulia, seperti tidak mengonsumsi

daging yang syubhat atau karena tidak mampu atau maksud lainnya,

maka hukumnya boleh.u4

Secara teksfual, sikap mendahulukan menikah seperti yang kami

utamkan tadi adalah juga pendapat yang dianut oleh Abu Hanifah.

t74 Sebenamya, petunjuk yans palins baik adalah bimbingan yang diberikan oleh
Rasulullah $. Perlu diketahui bahwa generasi sebelumnya hancur lantaran sikap
mereka yang berlebih-lebihan dan ekshim melawan hukum alam yang telah
ditetapkan Allah dengan mengharamkan lorunia rezeki ynng paling baik, yang lahir
dari asumsi pribadi belaka bahwa mereka lebih tahu dengan kemaslahatan dirinya
daripada A[ah. Begitu pula ltu sikap kerahiban yang dibuat-buat atau
direkayasa padahal Allah E Edak pernah menetapkan hal tersebut dan

menganjurkanq;a. Sebab Alhh e yrang lebih mengetahui makhluk-Nya, telah
menitipkan fithrah butuh kepada makhluk lain yang ada di langit dan di bumi.
Dengan fithrah tersebut, manusia tidak bisa memelihara sikap kerahiban yang
dibuat-buat dan dilamng. Oleh karena ihl, orang yang selamat dari hal ini adalah
orang yang diselamatkan Allah, lebih dilengkapi nikmatrrya, bimbingan agama yang

diridhai-Nya serta menjadikan Rasulullah $ sebagal suri teladannya.
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Tenfunya, pen-tarjilran hukum kepentingan atau

kemaslahatan serta tarafnya yang berbeda-beda. Allah dalam hal ini

lebih mengetahui perihal taraf-taraf tersebut. Apabila seorang mukallaf

tidak mampu mengetahui haldkat kernaslahatan tersebut, dan tidak bisa

mernenuhi kelengkapannSn, mal<a lebih baik dia mengikuti redaksi Snng

tertudng dalam syariat.

it Jyri, ,,Su ir hr ,fr {Gi ej ,; ),L'f -r,t
.r*,,Lvd ol X #, gfu i onL * i-,rf'},, *

304. Diriwa5ntkan dari Sa'd bin Abu Waqqash &, dia berkata,

"Rasulullah '$ menolak sikap Utsnran bin Mazh'un ynng tidak rnau

menikah. Seandainya behau mernberi izin kepadanya, rnalo sudah

bardng tentu kami melakukannyra. nl75

Penielasan:

Kata J-.lpl berarti tidak rnau menikah. Salah satu dari kata

bentukan dari kata ini adalah predikat al btulyang disematkan kepada

t75 HR. Al Bukhari dengan redaksl yang sarna, Muslim, ArNasa'i, At-Tirmidd, hnu
Majrfi dan Ahmad.
Ibnu Faris dalan Mqayis Atlrghah berkata, "l{ata Uor) adalah satu kata yrang

menunjukkan pada makna mendsahkan atau membuat sesuatu ihr jelas dari png
lain. Contohnya, (ft J+) yang artnla aku membuatrya jelas atau terpisah dari

yarg lain. Salah satu kah b€ntukan kata irn adalah tiptt 1latt, predikat y'ang

diberikan kepada Maryam sebab dia mernlsahkan dirl dad yang lain sehingga tidak
mempunSrai pasargan hidup. Contoh lainqn adalah, W rib4t png artinya pohon

kurrna png terplmh sendiri dari irduk pohonnya. Sedangkan kata (.;$r) berarti

mengikhlaskan niat kepada Allah dan menyendirikannya hanya kepada Allah.

Alah # berfirman,

0jj+rjf;
'Dan bqibdahhh kepda Alhh de.ngpn seryruh hafl.' (Qs. Al Muzzammil [73]: 8)
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Maryam S. Hadits yang sama pula diriwayatkan oleh Sa'd dalam bab

ini.

Utsman bin Mazh'un termasuk salah seorang yang tidak mau

menikah dan mengisolasikan diri unfuk beribadah, sehingga dia masuk

dalam kategori sikap ekstim dan menyempai sikap kerahiban. Hanya

secara tekstual, hadits ini menunfut pengaitan hukum dengan istilah

tabattul. Allah & berfirman,

@{"# Alfijds;iFt;
"&butlah nama Tuhanmu, dan bqibdatlah kepda-Nya dengan

penuh ketekunan.' (Qs. Al Muzzammil [73]: 8).

P€rintah dalam ayat ini sebaikqa tdak diulangi dalam hadits,

agar bisa digabungkan. Ini seolaholah mensingnlir anjumn tems-

menerus dengan ibadah atau mernpeftanlnk ibadah, lantaran indikasi

konteksnya, yaitu shalat malam dan membaca AI Qur'an secara tartil.

Ini adalah indikasi unfuk memperbanyak ibadah, namun tidak

dimaksudkan unfuk meninggalkan menikah dan tidak diperintahkan,

batrkan menikah itu ada bersarnaan dengan perintah ini. Oleh karena

iht, tabattul ynng ditolak adalah sil<ap bfuttul lnng mengandung unsur

berlebih-lebihan dalam beragama.

Sikap tidak mau menikah dan sikap keliru lainnya terrnasuk

dalam sikapsikap ekstrim terhadap diri. Dari sini bisa disimpulkan

bahwa sernua yang masuk dalam bab ini atau memiliki kemiripan

dengannym dilarang, seperti gnng dilakukan oleh sejumlah orang-orang

zuhud.

'Uu 6W.i,r ur.r ota:" €J 4*'l'*
:L Gt trr,,; -,r,#:ri ,jG o$L ,tj ar ,fi 6t

or
,

_r'1' J ) u
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,S."r, Jta,,rLl f G,{t" uU?t,alLL.ut5,7
dJ ,>'rJ; ti; :uG d,,H v lr'ti o1 ,'sL: *a \t ;* yt

;# ''J ,Uu v:,L,'t'd,:Ju'a:j7 ,i -'6a'of 
'*;

'n ,rf'fi.v'6t C'c-L t1 ,s'rL.L * *;t'f 'r) 6t,iG
r't "f"c.,*'* f )J -^;;'zi; $-t,#t l,'yvlr

.:,p;l

J* *1,,r;b\G ,Wbf * otri't'; ,-^i;ritf ie
,nj ;nri -b ;r. *f'A.fi:, *i) I *c ffi .*'t t'it
*' e'4,!:*,i;r ld'df "n,i l ie rd sY

.i^. ! i,.,q.y d*.-
305. Diriwayatkan dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan rg,

bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku, putri Abu

Sufi7an!" Beliau menjawab, "Aplah kanu menyukai hal ru? t*u
menjawab, uYa, aku bukan wanita yang sendiri bagimu, dan aku senang

kalau saudariku bergabung bersamaku dalam kebaikan.u Mendengar itu

Rasulullah $ bersabda, "saungguhn5n itu (mqilahi puti Abu Sufln")

tidak halal bagiku." Ummu Habibah binti Abu Sufyan berkata,

"sesungguhnya kami diceritakan bahwa engkau ingin menikahi putri

Abu Salamah?' Beliau balik bertangra, "htti Ummu Salamah?!' Aku

menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Sungguh kalau dia bukan saudai

firiku, tentunya dia tidak halal bagiku. Saunggwh4n dia adalah putri

dai saudaraku sepercusuirn. Aku dan Abu Salamah disusui oleh

Tsuwaibah. Ole.h karena ifu, jangan pernah menawarkan putri-putri

kalian kepadaku, atau pun sudai-saudari kalian."
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Urwah berkata, 'Tsur,v'aibah adalah mantan budak Abu lahab
yang dimerdekakann5n. Dia kemudian menlrusui Nabi $. Ketika Abu

lahab wafat, sebagian keluarganya melihat kondisi gnng tidak baik, lalu

dia bertanya, 'Apa yang kamu dapati?' Abu Lahab menjawab, 'Aku

belum pernah mendapati kebaikan setelah kalian, tapi aku hanya diberi

lapnan minuman dari uranita ini ,qak alru mernerdekakan

Tsuwaibah'.'175

Penielamn:

I-arangan menggabungkan dua orang saudari sekandung dan

larangan menikahi anak firi telah ditetapkan dalam Al Qur'an. Ada

kernungkinan wanita 5rang merninta Nabi $ menilohi saudarinln itu

belum mendapatkan infornrasi tentang hukr.un tersebut,

karena itu lebih dekat dari menilohi saudari anak firi.

Pemyataan yang diutamkan Rasulullah S mengindikasikan

bahwa ayat tentang masalah tersebut telah furun sebelumnya, karena

beliau bersaMa, Lt;j+ ,t ,i*)ik i'ii "S*rdunyu wanita itu bukan

sudari tiriku."

larangan menggabr.rngkan dtn orang saudari dalam safu ikatan

pernikahan sudah disepakati oleh para ularna. Begitu pula dengan nilkul
Samin (budak) menumt para ulama. Memang ada perbedaan pendapat

dari beberapa ulama, narnun setelah ifu ahfussmnah pun sependapat

dalam masalah tersebut, kecuali dalam kasus menggabungl<an milkul
(budak) Wmin, karena itu membolehkan menggaulinyra.

Menggabungl<an milkil gamin (hamba saha5n yang mereka miliki)

tidak dilarang secara konsensus. Para ulama berpendapat bahwa apabila

776 HR. Al Bukhari, Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah.

Al Bukhari meriwayatkannya dengn redaksi lrang sama, hanya saja kata rl*
"kebaikan" tidak tercantum. Penjelasan tentang hal ini akan dijabarkan nanti.
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salah satu orang dari dua saudari sekandung digauli, maka saudari yang

lain tidak boleh dinikahi, sampai saudari yang pertama itu sudah

dihammkan dengan akad jual beli, pernerdekaan, mul<abb atau

menikah, agar tidak melegalkan kemaluan kedua wanita tersebut secara

bersamaan.

Redaksi t-#*.iL 'i'aku bukan wanita Snng sendirian

bagimu' maksudnya adalah, aku Hdak dilepaskan tanpa menimbulkan

dampak negatif atau mudhamt.

Redaksi ,fi6| eti 'dan aku s€nang ofturg yang bergabung

dengankun dalam riwayat tain disebutkan dengan redaksi u1r-l "ik t

denganku." Yang dimatsud dengan l:* "kebaikan" di sini adalah

kernaslahatan dunia dan akhirat yang berkaitan dengan menernani

Rasulullah $.
Saudari Ummu Habibah binti Abu Sut/an bemrama A?zah.

Redaksi fu gj a'C#'ol U-|'dfrLlta! tt'r rI1 'sesungguhny,a

kami pemah mendapat cerita bahwa Anda ingin menikahi puti Abu

Salamah" yang bemama Durmh. Ada pula 1nng b€rp€ndapat, dia

bemama Dzurrah, narnun pendapat ini keliru.

Terkadang dialog ini t€riadi dalam diri, bahwa Ummu Habibah

merninta Nabi $ menikahi saudarinya karena meyakini hak khusus

yang dimiliki beliau, yaitu melakukan pernikahan seperti itu, bukan

karena tidak mengetahui indikasi yang dijelaskan oleh ayat tersebut.

Apabila sebab munculnya keyakinan Ummu Habibah bahwa

Nabi $ boleh menikah seperti itu, maka hal itu sejalan dengan

penolakann5n atau protes yang dilayangkannya terhadap pemikahan

beliau dengan Durrah binti Abu Salamah. Ini seolah-olah mengesankan

bahwa Ummu Habibah ingin mengatalen bahwa kalau menikahi Durrah

saja boleh, sudah barang tenfu menggabungkan dua orang saudari
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sekandung juga boleh, lantaran penggabungan dalam hak khusus. Kalau

Ummu Habibah belum mengetahui maksud ayat tersebut, maka

Rasulullah $ tidak perlu memberitahukan kepada Ummu Habibah

perihal larangan menikahi saudari istri yang dimiliki bahwa menikahi

anak tiri ifu boleh secara zhahir, karena kedua saudari tersebut saat itu

bersatu dalam satu hal Snng sifahrya lebih umum. Kalau Ummu Habibah

mengetahui madlulnya ayat tersebut, maka penyafuan mereka berdua

terjadi dalam safu perkara khusus, 5pifu lamngan Snng bersifat urnurn,

dan ke,yakinan kehalalan menikah png khusus.

Redaksi 
'{ni 

"il'.i Binti Ummu Salamahn bisa iadi berfungsi

sebagai penegasan dan menaftkan partisipasi atau keikutsertaan. Bisa

juga mengandung untuk mernperlihatkatkan sisi

pengingkaran atau kepada pihak 3nng mengatakan hal tersebut.

Redaksi q-b ,t 6t';$iil "seandainln dia bukan saudara

tiriku dalam asuhan," Ltu 4i di sini berart pubi dari sang ishi. Kata ini

adalah bentukan dari kata Lltfu"S berarti mernperbaiki, karena dialah

yang berperan mengasuh, mengurusi dan memperbaiki kondisinya. Ahli

fikih yang berasumsi bahwa kata tersebut adalah bentukan dari kata

4'11, maka ifu keliru, karena berfirngsi sebagai sprat kata bentr.rkan

adalah perubahan huruf aslinya sarna, sedangkan kesamaan di sini tidak

ada. Akhir dari kata !j sendiri adalah huruf &a', sedangkan akhir kata

.5[ adalah huruf ja'.

t<ab ;Al dibaca dengan trarakat fatt ahdianggap lebih fasih,

rurnun boleh juga huruf ha rnya dibaca dengan hamkat kasmh.

Hadits ini digunakan oleh kalangan yang berpendapat bahwa

anak tiri yang bemda dalam asuhan seseorang haram dinikahi secam

khusus. Ini adalah pendapat yang dianut oleh Azh-Zhahiri. Sedangkan

jumhur ahli fikih berpendapat bahwa larangan tersebut bersifat mutlak.
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Mereka mengarahkan kekhususan tersebut pada kondisi yang tidak

lazim berlaku. Mereka mengatakan bahwa sesuafu yang keluar dari

kelazimannya tidak bisa dipahami.

Menurutku, yang perlu dilihat adalah apakah jawaban yang

dikernukakan dalam ayat tersebut -yaifu jawaban mereka tentang

pemahaman alnt tersebut- bahwa masalah ifu keluar dari

kelazimannya, apakah tercanfum dalam redalsi hadits atau tidak?

Dalam hadits ini ada juga dalil yang menqlaskan bahwa larangan

menikahi dua saudari sekandung mencakup penggabungan dalam safu

akad pemikahan dan penggabungan s@ara urutan.

j:" iitr Jy, JG :Jv * ?rt'abt;;; ,rj c-r. 1

.Wrrrf;;lt ,y.ri,q$r;fAt ,i.#-l :p: *X',
306. Diriwayntkan dari Abu Hurairah 4S, dia berkata'

Rasulullah,$bersabda, "S@mng umnita (lan7 telah dinikahi) frdak

boleh digabungl@t dagan bibi dari pilak bpaknSa, dan sanng
utanib dangan bibi dari pilak ibunga."r77

Penjelasan,

Para ulama sepakat bahwa penggabungan akad nikah seperti ini

diharamkan. Ketetapan hukum ini disimpulkan dari pemyataan hadits,

meskipun redaksi Al Qur'an hal ifu boleh secara mutlak,
sebab Allah & berfirman,

?)j-$3e {s'Si

177 HR. Al Bukhari, Mtslim, Abu Daud, An-Nasa'i, dan Ahmad.
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"Dan dihalalkan bagimu selain -puernpuan) Sang
demikianitu " (Qs. An-Nisaa' l4lt 24)

Hanya saja para ulama mengkhususkan stafus umum,tersebut

dengan hadits ini. Inilah dalil yang menegaskan bolehnya

mengkhususkan pemyataan AI Qur'an yang bersifat umum dengan

hadrls ahad.

Secara teksfual, hadits ini menunfut adanya kesamaan antara

mengumpulkan dua saudara perernpuan yang bersifat sernasa dan

mengumpulkan yang bersifat urutan. Apabila larangan ini berada dalam

sebuah penggabungan -sementam lamngan tersebut mengandung

unsur ken:sakan- maka konsekuensinya adalah apabila kedua saudara

perempuan tersebut dinikahi secara bersamaan, maka pemikahan

tersebut batal sebab akad tersebut menimbulkan penggabungan yang

dilamng, sehingga dinilai rusak. Apabila terjadi urutan dalam dtn akad

nikah, akad pemikahan !,ang kedtn dinilai batal karena istilah

penggabungan tersebut ada padanya.

Dalam beberapa riwayat hal ini ditegaskan dalam hadits "Wanib
gang muda tidak boleh digabungkan dengan umnita Sang lebih tua dalam

satu akad pemikahan, dan uruita jang tua frdak boleh digbungl<an

derzgan wanita 5ang muda dalam safu alad pqnil<ahan."778

Hadits ini dengan gamblang menjelaskan larangan

menggabungkan akad perrikahan yrang dilakukan secara berurutan.

Alasan hal ini dilamng adalah dampak negatif Snng ditimbulkannyra,

3nitu saling tidak menyrkai dan menjauhi sehingga menyebabkan

hubungan silaturmhim terputus.

178 HR. At-Tirmidzi dan lainnya, dari Abu Humirah BA secam marfu',
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br ,S.. , ,Su :Jv 'o,,.o ?nt of t /G q. ,?L '* -r.v
*. ,A*:-,t c ,y;t;-i ol h:ilt 6-l\ ,l*,t * ?'r ,*

'e:it
307. Diriwa5ntkan dari Uqbah bin Amir rg,, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Satngguhn5a s5ant WnS Flin7 bqhak

dipenuhi adalah mahar Srug kalian ganal<an unfuk manglnlalkan

kernaluan warzib.ttlT 9

Penjelasan:

Sekelompok oftmg berpendapat menurut pemyataan hadits ini

secara teksfual, dan mereka marajibkan memenuhi syarat tersebut,

meskipun tidak ada funtutan akad tersebut. Ini seolah-olah

mengesankan bahwa dia fidak menikahi wanita tersebut dan

mengeluarkannlra dari safu negeri lantamn pemyataan hadits ifu secara

tekstual. Ada juga kelompok lain yang berpendapat bahwa syarat

tersebut tidak wajib dipenuhi seperti halnya syarat-qramt yang tidak

dituntut oleh akad. Apabila terjadi sesuatu darinya maka pernikahan

tersebut sah, sedangkan syaratrya batil dan yang wajib adalah mahar

yang sepadan. Bamngkali sebagian dari orang-orang tersebut

menggiring makna hadits tersebut pada syarat yang ditetapkan oleh

akad, seperti memberikan bagian unhrk sang istri, memberikan nafkah

dan memenuhi haknyn, menggauli isti dengan baik, iski tidak boleh

keluar dari rumah stnmi tanpa mendapat izin suami, dan konsekuensi-

konsekuensi akad lair,nF.

Namun penggiringan rnakna hadits seperti ini lemah, karena

semua yang disebutkan di atas tidak berpengaruh pada syarat yang

179 HR. Al Bukhari dengan redaksi yang beragam, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan Ahmad.

l36slrd Iht<amulAhkem

-



sifatrya wajib. oleh karena itu, kondisi kebutuhan fidak sangat

memerlukan pengaitan hukum dengan syarat.

Redaksi !\'rAtb;t 
"f.-t 

yang paling baik" menimbulkan

konsekuensi bahwa sebagian syarat tersebut ada 5nng dittrnaikan, dan

ada pula yang sangat perlu ditunaikan. Syarat yang merupakan

konsekuensi dari akad setara dalam hal kewajiban pernenuhan, dan

semakin menguat seiring dengan perjalanan nikah tersebut: Syamt yang

berkaitan dengan nikah dari aspek kehararnan kernaluan dan penegasan

tentang kehalalanryn. Walhhu alan.

it Jy, Ll ,v.ii; ?nr 'uit ';L i i' + '* -v,t
u.r Snlt t'r:i bf ,luirrj ..,fut r ,# *3 *'\t *

.b*Lst Lifi. ;i,|,fi.t L'1 j- Li e
308. Driwaptkan dari Abdulhh bin Umar rg, bahwa

Rasulullah $ melamng nikah syighar. Nikah syhishar adalah seorang

pria menikahkan putinya dengan (qnmt) pria lain tersebut

menikahkann5a dengan puterinya tanpa ada mahar antara keduanya.rSo

Penlelasant

Redaksi hadits 5nng mendefenisikan nikah syighardi atas dalam

riwayat-riwayat lain dijelaskan bahwa itu berasal dari pemyataan Nafi.

Akar kata syhighar sendiri masih diperdebatkan oleh para ulama. Ada

Snng berpendapat, kata tersebut diambil dari (i-i33r j3) yang artinya

anjing itu mengangkat kakinya untuk kencing, sehingga mengesankan

bahwa orang yagn melakukan akad nikah berkata, "Seseorang tidak

180 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
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boleh mengangkat putriku sampai aku mengangkat kaki putrimu!" Ada

juga yang berpendapat, kata tersebut dibentuk dari (3r-ijr 'ri,J) yang

artinya negeri itu kosong. Ini seolah-olah mengesankan bahwa

pemikahan tersebut diungkapkan seperti ifu karena kosong atau tidak

ada mahar.

Hadits ini secara jelas melarang nikah syrghar. Para ulama pun

sepakat atas larangan tersebut. Namun mereka berbeda pendapat dalam

kasus nikah tyhishar yang terjadi dalam akad nikah yang rusak. Oleh

sebab ifu, ada Snng berpendapat, akad tersebut sfr, dan wajib

mernberikan mahar 5nng sepadan atau menjadi standar. Imam Aslr
Syafi'i berpendapat bahwa akad nikah tersebut batil atau tidak sah.

Sedangkan Malik berpendapat, dalam kondisi tertentu akad tersebut

tidak sah, dan dalam kondisi lain akad tersebut rusak sebelum

menyetubuhi istri dan sah setelah itu, yaifu ketika mahar disebutkan saat

akad nikah dengan mengatakan, nAku menikahkan pufuiku kepadamu

dengan mahar sekian dengan imbalan angkau menikahkan pufuimu

dengan mahar sekian." Imam Malik melihat hal ini ringan karena ada

penyebutan mahar di dalam akad nikah.

Benhrk nikah syighar secara lengkap adalah seorang ayah

mengatakan: Aku menikahkan putriku kepadamu dengan imbalan

engkau menikahkan puhimu kepadaku. Kemaluan masing-masing

merupakan mahar bagi yang lain. Bagaimanapun pemikahanku dengan

putimu terselenggara, maka p€rnikahanmu dengan putriku pun terjadi.

Dalam gambaran nikah syrshar ini ada unsur kerusakan atau

pelanggaran, yaifu,

a) mengajukan syamt dalam aftad nikah;

b) mensejajarkankemaluan;

c) mensyaratkan habisnp mahar.
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Pelanggaran yang terakhir inilah yang dinilai rusak oleh Imam

Malik. Selain ifu, pam ulama sepakat bahwa ketetapan hukum itu tidak

hanya berlaku bagi wanita yang disebutkan dalam hadits tersebut,

bahkan berlaku kepada seluruh budak wanita.

Penafsiran Nafi yang menyatakan,liLS.Ot:Ji Ij "tanpa ada

mahar antara keduanSan mengindikasikan sisi pelanggamn yang terjadi,

meskipun ada kernr.rngkinan hal ifu disebutlen dengan fuiuan

penekanan pada sisi kenrsakan altad nikah tersebut. Kesimpulannya,

hadits ini menjelaskan bahwa akad nikah yang diselenggamkan tanpa

menyertakan mahar sangat dilarang.

\, * ,ufut'of:oii trr 
',r, /g G: i V V -r. 1

.#!' r.Jt ?p *i ,:# irlttlit gtr..,r ,# *:, i?
309. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib r&, bahwa

Nabi $ melarang nikah mut'ah pada perang Khaibar, dan melarang

mengonsunsi daging keledai peliharaan (iinak).

PenJelasan:

Nil{ah mut'ah adalah perrtilohan 5nng dilangsungkan antam

seorang pria dan wanita dalam kurun waktu tertentu. Nikah ini dulunya

dibolehkan, kemudian ketetapan hukumn5n dihapus atau tidak

diberlakukan lagi. Riwayat-riwapt tentang hal ini menjelaskan bahwa

nikah tersebut dibolehkan setelah sebelumngra dilarang, kemudian

ketaapan hukum boleh tersebut dihapus.

Hadits yang diriwayatkan oleh Ali bin Abu Thalib {* ini

menegaskan larangan melakukan nikah mutbh pada perang Khaibar,

sedangkan ketetapan pembolehan ntkah mutbh ini berlaku pada masa
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penaklukan kota Makkah, kemudian dilarang. Hal tersebut terjadi

setelah perang Khaibar.

Ada yang berpendapat bahwa Ibnu Abbas rg menarik kernbali

pendapatrya yang membolehkan nikah mut'ah tersebut. Sernua ahli

fikih berpendapat bahura nikah mut'ah itu hamm. Apa yang

dihikayatkan oleh sebagian penganut madzhab Hanafi dari Malik tentang

bolehnya nikah mut'ah adalah sangat keliru, apalag pam ahli fikih

membatasi larangan tersebut pada akad pemikahan yang sifakrya

sementara. Sementara Imam Malik menilainya secara rnakna kepada

pernbatasan wakfu kehalalan, meskipun fidak ada dalam akad.

Kemudian dia berkata, "Apabila seseorang mengajukan syarat thalak

istrinya pada waktu tertentu dengan kehadirannya, thalak ifu jafuh saat

ifu juga." Para sahabat Imam Malik memberikan argumen bahwa hal ifu

terjadi karena pembatasan waktu kehalalan. Mereka juga

memposisikannya dalam makna nil<ah mutbh.

Redaksi +lttilr t-iitfA udaging keledai peliharaan (iinak)"

secara tektsual, larangan tersebut berarfi penghamman. Inilah pendapat

gnng dianut oleh jumhur ularna. Dalam satu pendapat madzhab Mdiki

disebutkan bahwa daging keledai peliharaan hukumnya malmth

mughallazhah (makruh versi berat) dan mereka tidak menetapkanngn

sebagai sesuafu 5nng haram. Pembatasan dagng keledai dengan keledai

peliharaan, mengeculikan daging keledai liar, dan para ulama tidak

berbeda pendapat tentang stahrs halalnSn dagng keledai liar.

?tt j* lnt S--rLl ,^-?nr gri;j ,iF -rr .

J $;t'&or,;la^i ,F irtt't:Jt ,JG'$j p
.'.^# tf 

'i6 w\ & ,int J), U tji ltlil
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310. Diriwayatkan dari Abu Hurairah rg,, bahwa

Rasulullah $$ bersbda, "Janda fidak dinilahkan hingga dia sendiri yang

memintanya dan pemwan tidak dinikahkan sampai dia dimintai izin.'

Pam sahabat bertanya, uWahai Rasulullah, bagaimana izinnya perawan?"

Beliau menjawab, "(Tandantp) oliu dirrn.nlsl

Penjelasan:

Kata i-,-1r digunalon di sini sebagai gar.rrh tsagib(anda). Kata

isti'mar adalah meminta perintah, sedangkan isti'dzan artinSn adalah

merninta izin.

Redaksi u/i1 'JSi 'hlu bagaimana dengan izinnya?" kembali

kepada perawan.

Hadits ini menrpakan dalil 17ang menegaskan bahwa benfuk izin

dari perawan adalah diam. Ini sifatrya umum jika dibandingkan pada

kata bikr(gadis perawan). Sedangkan bentuk larangan pada redaksi I
'{U "tidak dinikahi' bisa saja berarti haram atau makruh. Apabila

larangan tersebut diarfikan sebagai sesuafu yang haram maka ada dua

hal,lnitu:

Pertama, yang dimaksud dengan bik (perawan) di sini adalah

wanita yang telah meletr.rati masa kecil. Oleh karena ifu, wanita pemwan

yang sudah baligh tidak boleh dipaksa untuk menikah. Inilah pandapat

yang dianut oleh madzhab Abu Hanifah, yang sangat kuat berpegang

dengan hadits tersebut karena lebih dekat pada keumuman kata al bikr
(gadis perawan). Bisa juga ditambahkan bahwa proses meminta izin

hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki werwenang tersebut.

Wanita yang masih kecil tidak memiliki izin sehingga dia tidak masuk

181 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan
Ahmad.
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dalam makna hadits tersebut. Hadits ini pun ditujukan kepada orang-

orang yang sudah baligh secara khusus, sehingga lebih mudah

dijangkau.

Kedua, yang dimaksud dengan bil<rdi sini adalah wanita yatim.

Para ulama berbeda pendapat tentang unnita yatim, apakah

cukup dengan sikap diamnya atau tidak? Kengntaanngra, hadits di atas

menunjukkan bahwa sikap diam saja sudah dianggap memadai bagi

wanita yatim. Hal ini telah dikernukakan s@ara jelas dalam hadtts

66.182 Pendapat ni di-tariih oleh kalangan yang lebih cenderung pada

hadits ini, sementara ahli fikih lainnp memjilrl<an yang lain.

iJtt)ilyt -iv:U6 W" iur \ib) z.xp;r -rr I

,*Pt bu, * *,;rti p3 ilL \t * Ut St APt
'J4 a dr)
'of1*fl

jlt
,,]JV:

G.,i;:st :'? i:,ri;. i;"r:i . G)J"'.:t d:tb,
'*,t p \t * lnt Jyr'# .*ir ii

'l- 
jri ,ga#6r?, ,:,a# ,drk ;i ,i :teLti) A ,Ai

4 ,s:r6 ,:i oi; ol W- yQu;)".,, i."Jfu ,i:+ 1; ift
*b't j: ht Jytry,y.';xt1 ,#' jt#rl:f-.

.*:,

182 Abu Daud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari hnu Abbas, bahwa wali
bersama orang hra tidak merniliki p€rintah. Sedangkan u,'anita yatim dimintai izin
dan sikap diamnyra adalah pengalnrannya.
Ahmad juga meriwalntkan dari Abu Musa sqam marfiti bahwa wanlta yatim
dimintai izin untuk dirinya sendirl. Apabila dia diam, mdo itu berarti dia memberi
izin, namun bila dia tidak mau maka Udak boleh dipaksa.
Dalam riwayat lain disebutkan, "Perawan.dimintai idn oleh pihak orangtuanya."
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311. Diriwayatkan dari Aisyah r{p, dia berkata, 'Suatu ketika ishi

Rifa'ah AI Qurazhi datang menemui l{abi #r, kernudian dia berkata,

'Dulu aku menjadi istri Rifa'ah Al Qurazhi, lalu aku diceraikannya,

hingga jatuh thalak ba'in (thalak tiga). setelah itu aku menikah dengan

AMurrahman bin Az-Zubair, sernentara apa yang.dia miliki seperti

rumbai kain'. Mendengar ifu Rasulullah # tersenlrum, lalu berkata,

'Apakah engkau ingin kqrbli kryda Rifa'ah? Tidak boleh, sarnpai

angl<au maikmati nadu Abdumhnnn bin ,42-Zubir, dan

Abdumhman pun mawalmn nnduml."

Aisyah berkata, nsaat itu Abu Bakar ada d samping beliau

s€dangkan l&alid bin Sa'id b€rada di pintu sambil menuns5lu mendapat

izin dari beliau. Tak la,rna kernudian Abr,l Balor benpnr, 'Apakah kamu

tidak mendengar ini: jangan berbi,cara keras ketika berada di sisi

Rasulullah *'.'183

Penielasant

Rifa'ah Al Qumzhi menjartuhkan ttralak b'in kepada istuingn

ketka ifu secara tekstml mengandung beberapa kernr.rngkinan, yaifu:

Pertarna : dia melepaskan thalak ccrai atau thalak Uga.

Kedtra : dia meniatutrkan thalak terakhir.

Ketiga : mengandung salah satu ldmph (kata sindiran) fnng
mer€isyaratkan kepada thalak ba'inmenunrt seiumlah ahli fikih.

Dalam teks hadits tersebut tidak bersifat urnum dan tidak

menjelaskan salah safu dari makna tersebut. Hal itu sebenamya

disimpulkan dari beberapa hadits lain yang menjelaskan maksudnya.

183 HR. Al Bukhari secara panjang dan singkat, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirmi&i, hnu Majah dan Ahmad.
Nama asli ishi Rifa'ah adalah Tamimah binti Wahab.
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Bagi kalangan yang berargumen terhadap kemungkinan-

kemungkian tersebut dengan hadits tersebut, maka argumen tersebut

tidak tepat karena hadits itu menjelaslmn thalak ba'in secam mutlak,

dan yang menunjukkan pada kemuflakan tersebut tidak menunjukkan

pada salah safu batasan ifu sendiri.

Redaksi q$r {t; Ji'in 6\ 'bebenamg a@ tnng dia mitiki itu

seperti ntmhi kain"mengandung dua panafsiran, yaifu: (a) kernaluannf

itu diserupakan dengan rumbai kain lantaran ukurann5n Snng kecil, dan

(b) kemaluannya ifu disamakan dengan rumbai kain karena

ketidakmampuannya.

Redaksi 'riUb ,tjJJ;L ,1 nfrdak, sampi lamu mqaslan

madunSno mengindikasikan bahwa status halal bagi suami kedua

tergantung pada hubungan badan. Terkadang hal ini digunalen sebagai

dalil oleh kalangan yang berpendapat bahwa ejakulasi adalah syarat halal

karena itu menguatkan dibawakannya redaksi t-{:t'i #-4 ii,i tl,i! kepada

ketidakmampuan alat vital dan tidak bisa ereksi, lantaran kondisi

kemaluan 5nng kecil fidak bisa mencapai batas yang mernbuat ujung

kernaluan masuk ke dalam vagina lnng menyebabkan stafus halal

berlaku.

Redal$i 97-.1$ dlgi'otU*l "apatah kanu ingin kembati

kepda Rifabh?' seolaholah m€ngesankan bahwa lantamn

Nabi $ mernahami bahwa isti Rifa'ah ingrn b€rpisah dari Abdunahman

dan ingin agar percamiannSn ifu bisa membuahrya kembali ke pelukan

Rifa'ah. Seolah-olah yang ingin diungkapkan adalah, sebenamya yang

diinginkan itu tidak akan terjadi kecuali setelah terjadi hubungan badan.

Tidak ada riwayat yang menerangkan bahwa ada ulama yang berbeda

pendapat dalam masalah ini kecuali riwayat dari Sa'id bin Al Musagryib.

Penggunaan tutu iiSl 'maduu adalah kiasan atau majaz

terhadap kenikmatan yang dirasakan. Inilah kiasan yang digunakan oleh

376 IhkamulAhkam



jumhur ahli fikih !,ang mensyaratkan masuknyn uiung kernaluan ke

dalam vagina saat berhubungan badan.

r11 f.3r o- iti ^-?nt A,PJy i ,/;,c - rr r
iG( :Jr c\7 ri;: :€'"i d.6i, i6f :#r * 4tt|i

:a";'wu'+
lo' & Ut ;y'^n, *;f'ot,'J3 * ii :tfi I it;

'et 
':)L

312. Dirirrnyatkan dari Anas bin Malik S, dia berkata, nsalah

satu bagian Sunnah adalah apabila pemwan menikah dengan duda,

maka duda tersebut tinggal bersarna sang perawan selama tuiuh hari,

kemudian dia membagi, dan apabila dia menikah dengan janda maka

dia tinggal selama tiga hari di sisinya, lalu dia mernbagi."

Abu Qrlabah berkata, "Kalau Anda mau, silakan mengatakan,

'Anas sebenamln meriwaptlnnnSa secara nnrfu'kepada Nabi &'.n184

Penielasan:

Menurut mayoritas ahli Ushul, bahwa ucapan periwayat #t'U
tii ".ulah safu bagian dari Sunnah adalahn berada dalam stafus marfu',

karena s@ara teksfual, 1nng dirnal$ud adalah kembali kepada Sunnah

Nabi $, meskipun ada kemungkinan pemyataan itu dikemukakannya

dari pendapat pribadinya, namun pendapat yang paling kuat adalah

sebaliknya.

184 HR. AlBukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi
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Redaksi &) # to' ,,lG 4, ,)l^;itC$'or-,'& 41; "kalau

Anda mau, silakan mengatakan, bahwa Anas meriwayatkannya secara

mat{u' kepada Nabi $" mengandung dua kemungkinan, yaitu: (a)

asumsi itu dinilai marfu'secara literal atau. verbal dari Anas, sehingga

terhindar dari keenggantrn berbuat, dan (b) dia berpendapat bahwa

pernyataan Anas tersebut berada dalam status matfu'. Oleh karena ifu,

kalau mau dia bisa saja menyatakannya sebagai hadits mar{u'menunrt

keyakinann5n bahwa pemyataan tersebut berstatus marfu'.

Pendapat pertama dalam masalah ini lebih tepat, karena

pemyataan '&lr'U "salah satu bagian dari Sunnahn menuntut ifu adalah

hadits marfu'seara ijtihad yang mengandung kemungkinan.

Redaksi 
"ii:r'dl"sebenamya 

dia meriawyatkannya secara marfun

merupakan landasan atau alas an bahwa hadits tersebut marfu', darr

periwayat tidak boleh menukil pem5rataan jelas dan mengandung

kemungkinan kepada pernyataan yang tidak mengandung kemungkinan.

Hadits ini menegaskan bahwa hak tersebut adalah milik perawan

atau janda 5nng dinikahi selama kduanya baru dhikahi lagi setelah

pernikahan pertama sang zuami. Namun ini tidak berlaku untuk semu€l

pernilohan baru, meskipun tidak ada orang lain sebelumnya yang

dinikahi. Hal ini telah dilakukan oleh masyarakat, meskipun pernikahan

yang dilangsungkan adatah pernikahan pertama kali dan hadits tersebut

tidak menqaskan hal itu.

Para ulama pun berbeda pendapat tentang alasannya. Ada yang

berpendapat bahwa itu adalah hak bagi isfui dari sang suami karena

ker;,ranitaannya dan hubungan seksual lantaran memperbaharui

pernikahan. Ada juga yang berpendapat bahwa itu adalah hak suami

terhadap istri.

Sebagian ahli fikih ada yang bersikap ekshim dalam masalah ini,

seperti madzhab Maliki yang menjadikan posisi suami di dekat istri
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sebagai udzur unfuk menggugurkan ka,vajiban shalat Jum'at ketika dia

datang di tengah waktunya. Pendapat ini tenfunya lemah dan menafikan

kaidah yang ada, karena etika dan sunah seperti ini fidak bisa

ditinggalkan. Ketika sebagian ulama mutaakhirin (masa kini) menl,ndari

bahwa hal itu tidak bisa dijadikan sebagai udzur, diasumsikan bahun

orang yang mengatakannya itu berpendapat bahwa shalat Jum'at ifu
adalah fardhu kifayah, dan ini tentunln sangat tidak benar. Sebab

pendapat orang tersebut memgukan dan ada kemungkingan dia

menjadikannya sebagai udar atau keliru dalam masalah tersebut.

Kekeliruannya dalam hal ini lebih utama daripada kekeliruannya dalam

masalah indikasi nash dan perbuatan umat yang menegaskan bahwa

shalat Jum'at itu hukumnya fardhu arh.

,* lt Jh i6 'i6 Li:t?nr or., ,r* 
'_r.t 

r -r\ y
'r-ii:t I' r-i ,iE'dilf Gtrbt;trf r'y :r't-fhf 'r, *i iai*u,

,#"yt t iL r-rf- olfp ui:; u ori^lilr *') ,t:,A'!att dL
.i,i: itu:'t, tit.zoio:+l e ,3JJ:

313. Diriwayatkan dari lbnu Abbas rig, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "Apabila ada alah seorarng dari mereka ingin

menggauli istinla, maka bacalah,'Bismillaah. Allaahumma jannibnaqr

s5mithaana wa jannibisysSaithaana maa naqtanaa (dengan menyebut

nama Allah. Ya Allah jauhl<anlah syetan dari kami, dan jauhkanlah

syebn dai apa 5ang hgkau anugemhkan' kepada kami)'. Karena

apabila kduanya ditakdirkan mendapat anak, maka

syetan tidak al<an menimbulkan marabhaSa kepda anak tercebut

selamangrz.ttl85

185 HR. AlBukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, hnu Majah dan Ahmad.
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Penjelasan:

Hadits ini merupakan dalil 1nng menegaskan anjuran mernbaca

bismillah dan doa k€fika mernulai hubungan badan.

,._, Redaksi irl; 'llr 'o',Ji-il '+,* tidak akan menimbulkan

marabahaya pada anak ifu selanrarryp'bisa dialihlon pada sesuafu Snng

sifatrya urnurn sehingga kernudtraratan yang b€rsifat agama pun masuk

dalam kategori ini. Bisa iuga dialihkan pada sestntu yang sifatrgra

khusus terhadap kesehatan iasnani, rnaksudnya bahwa s5retan tidak bisa

menggodanya dan merasuld akal dan tubuhnSla hingga mernbahayakan

dirinya.

Inilah pemaknaan yang lebih tepat, meskipun pengkhususan

makna tersebut bertentangan dengan asalryn. Sebab apabila kami

mengalihkannya pada sesuafu lnng sifabrya umutn, rnalo
korsekuensinya adalah anak tersebut terlindungi dari selnua perbuatan

maksiat, sementara hal itu tidak tepat sama sekali. Selain itu, apa yang

diinformasikan Nabi $ mesti teriadi. lGhu lGrni mengalihkannp

kepada dampak negatif 5ang dkrlami akal dan tubuh maka itu tidak

menufup kemungkinan dan tidak ada dalil lmng menegaskan ada ynng

berMa dengan rfu. Wallahu ailan.

}i,r j; lnr J*r'of U?nr of, lG y.'rt"7 -r\ r

u :i,";\r',y ,tr:, Jt$ .:t3t Je Jrrlnttiil ,lC ;r't ,:l;
.irrlt'r:;":t zJv ti.,Jt U-f,f ,lnt Ji,

314. Diriwayatkan dad Uqbah bin Amir 49, bahwa

Rasulullah $ bersabda, nJauhilah mqtemui ownita Wng bukan

mahnm." Mendengar itu salah seotang sahabat Anshar bertanya,
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"Wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar?" Beliau menjawab, "Ipar
ibant kema6r'r.nl86

Penjelasan:

l<ata al hantut adalah isfilah 1nng digunakan oleh orang-orang

saat ini me,rtua, dan dia mahmm wanita ifu, diperbolehkan bagrn!,a

untuk masuk menernui wanita ifu. Oleh karena itu, Al-laits
menafsirkannya dengan makna lrang menghilangkan sernua persoalan

yang timbul dan mengalihkannya kepada makna yang bukan mahram,

karena tidak boleh baginya unfuk berduaan dengan wanita.

Hadits ini adalah dalil yang menegaskan lamngan menernui.

wanita yang bukan mahmm.

Redaksi rt3t dt ,S?ltlr:l?tJ"hindanlah menemui unnita 5ang

bul<an mahmnl'dikhususkan dengan yang bukan mahram, dan umum

berkaitan dengan yang lain. Perlu juga diperhatikan bahwa pertemuan

ifu terjadi antara wanita dan pria saja tanpa ada orang lain. Kalau

kondisi ini tidak terjadi maka pertemuan tersebut boleh dilakukan.

Redal$i tr,ir j:;r[t "mqtua ifu ibamt kematian'memiliki

penafsiran yang beragam menurut jenisnSn. Apabila kata al hamwu ifu
diarfikan dengan mahram ishi seperti orang fua dari suaminya, maka

makna redaksi di atas adalah dia boleh menemuinya seperti halnya

kematian. Apabila dialihkan pada makna bukan mahram, maka itu
berarti pemlntiaan ini di ltnr jalur larangan dan doa, sebab yang

dipahami dari orang yang mengatakannya adalah, dia meminta

keringanan bertemu seperti orang-oftrng yang bukan mahram, sehingga

larangan tersebut lebih dipertegas lantamn maksud tidak baik itu. Yakni

dengan memposisikan kematian sebagai ganti menernui wanita yang

186 HR. Al Bukhari dengan lafazh ini, Muslim, An-nasa'i, At-Tirmidzi dan Ahmad.
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bukan mahram sebagai benhrk peringatan terhadap keringanan tersebut

untuk sikap optimis dan doa.

Ini seolah-olah mengesankan bahwa yang ingin diungkapkan

adalah barangsiapa ingin melakukan hal ifu, maka silakan membiarkan

kematian menemuinya daripada menemui kerabat wanita yang ingin

ditetfiuinya. Bisa juga kata al hamvnt disamakan dengan kernatian

karena melihat ketidaksenangan seseorErng diternui oleh kernatian,

sehingga al hanw disenrpakan dengan ketidalrsenangann!,a menernui

kenratian.

Mahar

to' & ls Jythl,.-h 4r#y i rt *-y\o
.wt:*r|+',-fr',3'12b Ol *i *

315. Diriwa5ntkan dari Anas bin Malik 15, bahwa

Rasulullah $ memerde&alon Stnft!,yah dan meniadikan pernerdekaan

belbu itu sebagai nrahar bagi haft6Bh.tsz

Perrielasan,

Redaksi q$rt-Z t -14|fri' a*, menjadilon pernerdekaannSn

sebagai rnahamya" mengandung dua penafsimn, yaifu:

187 6p. Al Bukhari dangan lafazh int, Muslim, dan Abu Daud.
Shafiryah adalah puti Hai bin Akhthab, cucr.r dari Harun bin Imran. Dia p"mah
menjadi budak hnu Abu Al Hugiq yang meninggal terbunuh dalam perang
Khaibar, sehingga Shafiryah saat ifu menpdi tawanan perang. Kemudian
Rasulullah $ memilihnya. Dia r,uafat pada tahtrn 50 H.
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Pertama: pemikahan beliau dilangsungkan tanpa mahar,

sebagai bentuk keistimewaan terhadap Rasulullah $. Kemudian ketika

beliau memerdekakan Shafigryah, maka pernerdekaan itu menjadi mahar

Shafiyyah sebab tidak ada pengganti lainnya yang disebut dengan

mahar.

Kedua: pendapat sebagian ahli fikih bahwa tindakan

Nabi $ memerdekakan Shafi!4/ah kemudian menikahinya senilai

harganya sernentam dia dulu belum dikenal, adalah bentuk

keistimer,,r.laan Nabi $. Sementara sebagian penganut madzhab Asy
Syafi'i berpendapat bahwa adalah itu adalah syarat bagi

Shafi5ryah, yaifu dengan memerdekakan dan menikahin5n, kemudian

Shafiylrah menerirna tawaran tersebut, seingga beliau berkarajiban

mernenuhi janji tersebut

Para ulama berbeda pendapat seputar permasalahan orang yang

memerdekakan budak wanitanln unfuk dinikahi dan pemerd

ifu menjadi mahar pemikahan tersebut. Sekelompok ulama berpendapat

bahwa orang yang memrerdekalmn tersebut tidak berkauajiban menikahi

budak yang dimerd itu. Pendapat ini dianut oleh Malik, Asy-

Syafi'i dan Abu Hanifah. Inilah pendapat yang membatalkan syarat.

Imam AsySyafi'i berkata, "Apabila seorang majikan

mernerdekakan budak wanitanya dengan syamt seperti ini, kemudian

budak wanita ifu menerima syarat tersebut, maka budak wantia ifu

merdeka sedangkan majikannya fidak wajib memenuhi syarat

menikahinya, bahkan budaknya itu berhak mendapat harganln sebab

dia belum ridha mernerdekakan budalarp ifu secara cumaruma. Oleh

Karena ifu, kondisi tersebut tidak ada bdan5a dengan syamt yang tidak

benar, seperti ka,vajiban mengganti bagi orang yang tidak terima

dengan cuma-cuma. Apabila keduanya akhimya menikah dengan mahar

yang telah disepakati, maka budak wanita yang dimerdekakannya itu

memperoleh apa yang telah diberikan majikannya itu, dan budak itu pun
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berkewajiban membayar nilainya kepada majikannya, sehingga kedua-

duanya tidak menyisakan tanggungan yang harus dibayar."

Apabila budak wanita itu tidak dikenal, maka menurut

pandangan ulama AsySyafi'i, bahwa mahar tersebut tidak sah dan sang

calon suami berka,vajiban memberikan mahar yang sepadan, sementara

pemikahan tersebut sah. Ada juga ulama A4rq/afi'i grang berpendapat

bahwa mahar tersebut sah dengan nilai 1Bng tidak diketahui (tidak

ditentukan) berdasarkan pandang;an isfrhsan (berbmt baik), sedangkan

akad nikahnya adalah bagan dari tolerenasi dan dispensasi.

Sejumlah ulama seperti Ats-Tsauri, Az-?ilhi,dan pendapat dari

Imam Ahamd serta Ishaq, pun menyatakan bahwa majikan boleh

memerdekakan budak wanitanya sebagai kompensasi mahar, sehingga

diistilahkan dengan namanya. Pendapat yang kuat adalah pendapat

yang dianut oleh kelompok kedua, hanya saja analoginp ada pada

pendapat kelompok pertama. Dengan de,nrihan kondisinSn menjadi

rancu antam dugaan yang muncul dari analogi, dan dugaan yang muncul

dari pemahaman hadib s@am tekstual, disertai kernungkinan terjadinya

hal tersebut lantaran hak istimer,rn.

Meskipun itu bertentangan dengan asalnln, haqla saja banyak

hak istimerna lrang dimiliki Rasulullah $ dalam pemikahan bisa

ditoleran, terutama keistimewaan tersebut di atas. Hal ini berdasarkan

firman AIIah S[,

+{ii t tli;rJ i,t ;*r;s a$ oLLjl '-{.1j

'qr:tY6nAfr'\45
u .-. Dan perempuan muknin 5ang menyemhlan diring kepada

nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu,

bukan untuk setnua omng muknin." (Qs. Al Ahzaab [33]: 50)
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ir Jyrli A?nt or.,'e*Ur )-- i ,W * -r.1
Utb ,u 

"fi'*b 
jt,awiflr x,e *3 t'hr ,)*

.Lt; t+. U'6;'f of li*| ,it J;i U ,itr,ivt $r*
Sui .t-x^ Lt:t:L,ll q* t :Ju; \W# :q u?)+|F ,i,ui

,U i,:1,t, C:.t, qi+Lf oL'Lt)L ,*i l:. \" & n' J;,
'#$ ,**'a wc ,s1'r-et,i6 .uf Y :JG'tt* *"
'o;'A i$,,r'y ,*i *.h, ,k yt J;,irfr ,i*, 4;"
q.&';) ,*i t ?" ;* *, lytivt ,i 'j6 tpryir

.pt,;jlr';r i!;1

306. Driwayatkan dari Sahl Urn Sa'd As-Sa'idi rg, bahwa

Rasulullah {$ pemah didatangi oleh seorang wanita, kemudian berkata,

"Sesungguhnya aku ingin menyerahkan diriku kepadamu." Wanita itu
pun berdiri cukup lama, lalu seorang sahabat berkata, "Wahai

Rasulullah, nikahkanlah aku dengan wanita itu kalau engkau tidak punya

hajat dengannya!" Mendengar itu beliau bertanya, "Apal<ah l<amu

mempunyai sauatu tang dapt dijadikan mahar? Sahabat itu

Kesimpulan yang bisa dipetik dari hadits ini adalah, anjuran

memerdekakan budak dan menikahinya seperti yang dikemukakan

secara jelas dalam hadits 1u;r',.188

le8 Hadits ini diriwaptkan oleh Al Bukhari, Muslirn, Abu Daud, AT-Tirmidzi, An-
Nasa'i dari hadib Abu Musa seram mat{ui 'Barangsiapa menriliki seorang budak
wanita, kemudian dia mqtbqil<an rDfkah wfukngn dan memperlakukannl,a
dengan baik, lalu memerdekakan dan mqikahg, maka orang tasebut mendapat
dua pahala. Hamba manasaja tilTI nelakemkan hak Allah dan hak budak-

maka dia mempuoleh dua phala."
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menjawab, "Yang aku punya hanya selernbar kain sarungku ini."

Rasulullah S kemudian berkata, "I{ain sarungmu ini kalau dibeikan

sebagai mahar unfukryn maka kamu akan duduk tanpa kain sarung lagi-

Cai squafu 5nng lain!'Sahabat itu menjawab, "Aku tidak menemukan

yang lain." Beliau berkata, "e,ad! Walaupun sebuah cincin dai besi.u Tak

Iama kemudian sahabat ifu perg mencari narnun dia tak kunjung

menemukan sesuafu. Setelah itu Rasulullah,$ bertanya, "Apakah

engkau punp hapalan Al Qur'an? Sahabat itu menjawab, 'Ya.'
Rasulr-dlah $ bersabda, "Aku menilahlan dirimu dagan wanita itu

dengan mahar haplan Al Qr'anmu."l$

PenleLasan:

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan kasus seoftrng

wanita yang menawarkan dirinp unfuk mernperoleh keberkahan dari

orang lain.lgo

Redaksi Ui g.it Liij 'aku menyerahkan diriku kepadamu'

dibarengi dengan sikap diamn5a Nabi $ menjelaskan bahwa s@rang

wanita boleh menawarkan dirinya untuk dinilohi Nabi $ seperti 5ang

ditegaskan dalam ayat sebehrnrrya. Apabila beliau rnenikahi uanita itu,

maka pemikahan tersebut sah tanpa rnahar, karena ini adalah salah safu

keistimewaan yang dimiliki Nabi $. Sedangkan orang lain fidak seperti

ifu, dia harus membayar mahar, baik mahar png disebut atau pun

mahar yang sepadan.

189 HR. Al Buktrari secara panJang dan slngkat, Itltrstm, Abu Daud, AnNasa'I, At-
Tirmldd, dan Ahmad.
Wanita ynng disebutkan dalam hadits ini menurut satr pendapat adalah Khaulah
bint Hddm atiau Ummu Syarik, atau Maimunah.

19o Atau bisa juga karena keleblhan 1ngn dimiliki seomng pria, budi pekerti yang
rnulia, dan bdk yang dlb€rikan kepada pasangan hidupnp, setringga

hidupnla menjadi tenang, pcnuh cinta dan kasih-sapng. Nabi $ dalam hal lni
adalah sosok grang paling sempuma.
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Hadits ini digunakan oleh ulama madzhab fuy-Syafi'i sebagai

dalil yang menegaskan bahwa Nabi S boleh mengadakan akad nikah

dengan ungkapan "hibah.' Ada juga ulama Asy-Syafi'i yang tidak

membolehkannya kecuali dengan ungkapan "menikahkan" atau

"mengawinkan" seperti halnya yang lain.

Redaksi W* :A 
'e '!.+ ,y "aplah englau mempun5ni

sauatu untuk dijadikan mahar? adalah dalil yang menegaskan bahwa

mahar adalah tuntutan pemikahan dan perlu disebutkan dalam akad

nikah.

Redalsi '€i')t)t|it'c:,t+ tl*rbl Op:)\l"kain arungmu itu l<aku

diberikan sebagai mahar unfuknSn mal<a engl<au al<an duduk tanpa l<ain

sarung!' merupakan dalil yang menjelaskan bahwa seorang pemimpin

atau tokoh selayaknya memberikan saran dan bersikap lembut kepada

masyarakat demi menjaga kepentingan dan kemaslahatan.

Redaksi #- "U Wg 'ft '#i$ 
" ailah! Walaupun hanya

sebuah cincin 6esl' adalah dalil yang menegaskan anjuran memberikan

mahar, agar sebuah akad nikah dilangsungkan tirnpa menyebutkan

mahar, karena mahar ifu dapat menghentikan pertikaian dan

bermanfaat bagi pihak wanita. Seandainya terjadi thalak sebelum terjadi

hubungan badan, maka pihak pria berkar;ajiban memberikan separuh

mahar. Dengan hadits ini pula ulama madzhab Asy-Syafi'i dan lainnya

menggunakannya sebagai dalil yang membolehkan memberikan mahar

dalam junrlah sedikit maupun banyak. Sedangkan menurut madzhab

Maliki, jumlah mahar minimal adalah L/4 dt:rrr atau 3 dirham atau yang

senilai dengan ifu. Menurut madzhab Abu Hanifah, jumlah minimal

mahar yang diberikan adalah 10 dirham, bahkan ada juga ulama dari

mereka yang berpendapat, mahar minimalnya adalah 5 dirham. Ulama

tersebut berargumen dengan bolehnSn memberikan mahar dalam

bentuk cinci besi, namun hal ini mendapat tanggapan yang berbeda dari
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ulama salaf, bahkan ada ulama ma&hab AsySyafi'i yang berpendapat

bahwa itu makruh.

Redaksi &'t3 uaku mqikahkan dirimu dengannya"

menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang

berpendapat bahwa akad nikah dilangsungkan dengan menggunakan

ungkapan seperti ini, ada pula yang berpendapat, menggunakan

ungt<apan ril(ii 'uL, menjadikan engkau sebagai pernilik wanita itu,n

ada juga png berpendapat, dengan ungkapan qgkir

"aku melimpahkan hak kepernilikan wanita ifu kepadamu."

Dengan riwayat ini ada ulama 1nng berpendapat bahua akad

nikah boleh dilangsungkan dengan menggunakan ungkapan

kepemilikan, hanya saja r.rngkapan safu ilri dip€rdebatlon. Namtrn

pendapat ynng kuat dari semua gnng ada adalah, yang t€riadi adalah

salah safu ungkapan tersebut ada Snng benar bukan sernuanla. Yang

benar adalah melihat peluang Arjih pda salah satu sisi pendapat

tersebut.

Driwayatkan dari Ad-Damquthni bahwa lnng benar adalah

riwayat kalangan lrang menggunakan trngkapan t4S+:i: naku

menikahkan dirimu dengannya.' Ad-Daraquthni juga berpendapat

bahwa itulah ungkapan yang serirg digunaton dan mudah dihapal.

Sementara ulama mutaakhirin berpendapat bahwa bisa saia salah safu

dad kedua ungkapan ifu ada grang benar, dengan menggunakan

ungkapan W:taj uaku menikah dirimu dengannya' pertama kali,

kernudian dilanlutkan dengan ungkapan q?!<h "aku menjadikan engkau

pernilik wanita itu," lalu katakan, ,$df 'tfi ,Ln.ri, "pergilah karena
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sungguh aku sudah mernberikan hak pemilikan wanita tersebut

kepadamu."l9l

Menurutku, hal ini sangat jauh, karena redaksi hadits menunfut

adanya penentuan posisi rrngkapan glang diperdebatkan itu dan png
menjadi kunci prosesi akad nikah. Apa png telah dikernukalon di sini

menunfut adanya hal lain agar prosesi akad nikah berlangsung, dan

perbedaan posisi setiap ungkapan ini. Ini tenfun5n sangat jauh.

Selain itu, pihak yang berseberangan pendapat sejatinya

mengemukakan bantahan dengan mengatakan, prosesi akad nikah

tersebut terjadi dengan ungkapan kepernilikan g*!SJi1, sementara

yang digunakan Nabi $ adalah 6.i33 naku menikahkan

191 Imam An-Nawawi (Syarh Mudlm,9/2741 berkata, "Dalam beberapa naskah
disebutkan dengan ungkapan '& q.@ f.li',,-i'5r 'pergilah! Karena sungguh aku

sudah memberikan hak kepemllikan wanita itu berdasarkan apa yang engkau
bawat."

Seperti ihr pula yang dinukil dari Al Qadhi lyadh dari riwayat mayoritas ulama, ((ii
"aku membelrkan hak kepemilikan wanita itu". Dalam naskah lain disebutkan

dengan redaksi (3i(ii 'aku telah membeirkan hak kepemilikan wanita itu
kepadamu". Sepert inilah riwayat yang dinukil dari Al Bukhari. Dalam riwayat lain

disebutkan dengan redaksi q3l+ji'aku menikahkan dirimu dengan wanita ini".

Al Qadhi Iyadh berkata: Ad-Daraquthni berkata, "Riwayat kalangan yang

menggunakan ungkapan (3I 'at<u mernberikan hak kepemiltkan wanita ini

kepadamu', adalah wahm Yang benar adalah rlwayat kalangan yang menggunakan

redaksi q3Ql3 'aku menikahkan dirimu dengan wanita ini'. Inilah redaksi yang

paling banyak digunakan dan paling mudah dihapal."
Menurutku, kedua ungkapan tersebut bisa dibenarkan, dengan cara menggunakan

ungkapan q38!3 'aku menikatrlon dirimu dengan wanita ini' tertebih dahulu,

kemudian disusul dengan ungkapan q3:80 '6ku memberikan hak kepemilikan

wanita ini kepadamu", lalu ucapkan, ,ilL fii i.iir "pergilah! Karena sungguh

engkau telah memilikinya" umllahu alan.
Hadits ini merupakah dalil yang menegaskan bahwa mahar yang diberikan boleh
dalam bentuk hapalan Al Qr.r'an, dan bolehnya meminta upah atas pengaJaran Al
Qur'an. Pendapat ini dianut oleh Atha', Al Hasan bin Shalih, Malik, Ishaq dan
ulama lainnya.
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dirimu dengan wanita ini" sebagai benfuk kabar terhadap peristiwa yang

telah terjadi di masa lalu, sementara kepemilikan itu adalah kepemilikan

nikah.

Lebih jauh lagi, riwalnt kalangan yang menggunakan ungkapan

,€<il "engkau telah menjadi pernilik wanita itu' yang tidak bisa

ditaktvilkan sangat jauh, kecuali unfuk mernberitakan peristiwa yang

terjadi di masa lalu, oleh karena itu pihak lnng bersebemngan

seharusn5n mengajukan bantahan. Sejatinlra, png benar dalam kasus ini

adalah melihat peluang taqihydrsada. Wallahu alam.

Dalam redaksi hadits dijadikan sebagai landasan hukum bagi

kalangan yang berpandangan nikah boleh dilangsungkan dengan mahar

mengajarkan Al Qur'an. Riwayat-riwayat tentang masalah itu pun

beragam -maksudku adalah redaksi |!ti \. "dengan hapalan ynng

engkau milikiu- dan pam ulama pun berbeda pendapat k€trka

menafsirkannya. Ada ynng berpendapat bahwa huruf 6a'pada redaksi

hadits ifu adalah huruf yang menunjukkan adanln kompensasi dalam

akad atau kontrak, seperti kalimat t:$ tk Uiir 'aku menjualn5n

kepadamu dengan harga sekian" dan rl3 '&3fi "aku menikahkanmu

dengan mahar sekian." Ada juga 57ang berpendapat bahwa huruf 6a'
tersebut adalah ba' sabbiStjnh, sehingga artinSn menjadi "karena

hapalan Al Qur'an yang engkau miliki," bisa dengan pemikahan tanpa

menyertakan kompensasi sebagai terhadap ketetapan

hukum ini menyikapi realita seperti itu, dan bisa juga tidak menyertakan

penyebutann5n saja, sernentam ketetapan hukum s!,ariat tentang

perintah memberikan rnahar tetap berlaku.

b, * it Jyrhl ,^-ht'ui, #y i ,/ * -r\ v

At,SA .pf;;;L\., #i *? i.#1Sr + alL *'rrll
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Y :Ju" ,i?rr',;:ri *r J;t I :Jui f&,r ,*, y'?t, *
,? jr'l)l ,u ?ti';,rr1 :Jv 'i; o: tri t:';j :JG 16:">l

3L7. Diriwayatkan dari fuias bin Malik rg,, bahwa

Rasulullah fl| bersaMa pernah melihat AMurrahman bin Auf

(mengenakan baju yang rnasih) ada bekas minyak 7a'farart. Kemudian

Nabi $ bersaMa, 'Ada ap denganrnu? AMurrahman berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku baru saja menikah dengan seorang wanita'. Mendengar

ifu beliau bertanya, 'Apakah engl<au telah menbqikan mahar kepda
wanita ifu? Abdurrahman menjawab, Ya, sankuran biji ernas'. Beliau

kemudian berkata, 'I{alau bqifu semqa Allah membql<ati

pernil<alnnmu itu dan bwtlah mltumh (raepsf makipun dengan lnng
man5rembelih s21y dlov slqnbd .n192

Penielasan,

Redaksi pt:*ljt e3j'bekas miryak za'faran" maksudnya adalah,

bekas wama minyak 7a'taranyang terlihat.

Redaksi tg:li "ap wng tuBdi pada dirimu?' merupakan

ungkapan peringatan dan sinyalernen adanya mahar dalam sebuah

pemikahan, baik karena funhrtan adat atau pun tunfutan syariat yang

menganjurkan menyebutkan mahar dalam pernikahan. Hal itu karena

pertanyaannya menggunakan kata 161 
naoakahu dan bila pertanyaan

menggunakan kata ini setelah Latu (J") "apakah" maka

kalimat Tanya tersebut menunfut adan5;a pemberian mahar.

Redaksi ili t ii "seukuran biii' menurut satu pendapat,

maksudnya adalah biji kurma, namun pendapat ini lemah karena ukuran

HR. Al Bukhari secara panjang dan singkat, Muslim, Abu Daud, An-Nasa't,
At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad.

39r

192
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berat tidak bisa ditentukan dengan isfilah tersebut lantaran ukuran biji

kurma yang berbeda-beda. Pendapat lain mengatakan, itu adalah

ungkapan unfuk menjelaskan ukuran berat tertentu yang sudah

dimaklumi mreka, yaitu ukuran lima dirham.

Dari sini ada dua pendapat yang mengernuka, salah sahrnln

menyatakan bahwa benda yang di;adikan mahar adalah emas dan

lima dirham. Yang lainnya menyatakan bahwa benda yang

dijadikan mahar adalah dirham lnng ulruranryE sama dengan biji emas.

Pandangan pertama mengambil kesimptrlan tersebut dari redaks, ?i'n
"dari emas" dengan mengaitkarurln dengan O3i ".orku-n." Sedangkan

pandangan kedua berkaitan dengan redaksi 6llr "dengan biji" dan hr'C1(

ili "rn noga Allah memberkahi pemikahanmun merupakan dalil yang

menjelaskan anjuran mendoakan pengantin baru seperti doa tersebut.

Walimah adalah makanan Snng disediakan unfuk merayakan

pernikahan pengantin dan ini adalah perintah qnriat. Di antam manfaat

walimah ini adalah, mengumpulkan omng-orcng dglam sebuah

pertemuan jamuan makan guna mernpublilGsikan pemikahan yang baru

saja dilangsungkan.

Redal$i $1 'bmtlah waltutnho menggunakan pola kalimat

perintah, lnng menurut jumhur ulama, mengandung perintah gnng

sifatrya anjuran, namun ada kelompok frang secara

tetl$tual sehingga menetapkan hul$rn unlirnah itu urajib.

Redaksi ,q. 'jt "makipun hanW menyantbelih atu elor

domb' menjelaskan batas rninirnal, dan bukan b€rarfi bahwa l*tu CI)

"meskipun" di sini bermakna dilarangnya sesuafu lantaran ada benda

yang lain.
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Thalak

il;t'd"'fi ,r4z ht 6ar';L i. i, *;r -rr,r
'Lii ,l-., ;r. \t J* it );) ;l u; ?i ,A.G A,
;L tiS;..F ,VtA,iG"i ,Ji;r,ht J* yt J;, +
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.,F:??'t;l s ,i4t Ui

4r rgfi; ,sy" ,1i;-a.: *'"*.-i ,p ,F G:
Oz

w tijirb

t;i rs ir ,F t6t)) t$v . . . t1UY YA ,Js

.*3;a1', * itJ;.'
318. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar rg, bahwa dia

pemah menceraikan istrinya saat sedang haid. Kemudian Umar

menceritakan kasus ifu kepada Rasulullah $. Mendengar itu

Rasulullah $ murka, kemudian berkata, "Hendaknla dia merujuk

istrinya! Kemudian tinggallah bercamanSn hingga dia suci, lalu haid lagi

lantas bercuci. Apabila dia (suami) ingin menceraikannya, maka silakan

cemikan sebelun manyefubuhinSn. Ifulah mas iddah seperti yang

dipeintahkan Allah fu!
Dalam redaksi lain disebutkan,"&mpi istri itu haid berikutrya,

kecuali haid pada vnkfu suami mencemil<ann5m."

(
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Dalam riwayat lain disebutkan, "Kanudian dia dihitwg dari

waktu cerainSn, dan Abdullah meruiuk istrinya seperti yang

diperintahkan Rasulullah #. r1e3

Penjelasan:

Perceraian lnng teriadi selarna masa haid adalah tnmm
berdasarkan keterangan hadits ini. Umar r{g menceritakan kasus

tersebut kepada Nabi S) untuk mengetahui ketetapan hukumnp.

Kemudian Nabi $ marah, mungkin karena rnalma yang menjelaslon

larangan tersebut sangat jelas, sernentara kondisinyra mernbufuhkan

penq3asan hukum, atau karena perintah tersebut masih mernerlukan

diskusi dengan Rasulullah $ kalau dia mernang bertekad untr.rk hal

tersebut.

Redaksi VrA 'dk handatmSa maujuk istin5n" diungkaplon

dalam bentuk pola kalimat perintah, snng dialihkan oleh Aqr$pfi'i
pada perintah yang sifatnya anjuran, narnun menurut Malik hukumnSn

wajib. Seorang suami dipaksa untuk merujuk ishinya apabila dia

menjatuhkan thalak saat ishin5n haid. redaksi ini sebenamya menunfut

perpanjangan larangan menjatuhkan thalak hingga tiba rnasa haid

kedua, karena ho tFt nsehingga atau sampaio menunjutdran rnakna

batas maksimal.

Redaksi hadits ini pun menegaskan bahwa lamngan

menjatuhkan thalak dalam masa haid berlaku hingga iski mengalami

haid yang kedua, karena kalau suami menjahrhkan thalak cerai dalam

kondisi suci dari haid pertama, rnaka ruiuk teriadi lantaran thalak itu.

Selain itu, hal itu bukan tempatrya, namun terrpat unfuk mernbolehkan.

Apabila suami menahan diri menjafuhkan thalak dalam rnasa suci istri,

maka kondisi boleh tersebut berlanjut. Bisa juga lamanln waktu

193 HR. Al Bukhari, Muslim Abu Daud, An-Nasa'i, hnu Majah dan Ahmad.
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pembolehan bersama menggauli menjadi sebab persetubuhan. Oleh

karena itu, thalak tidak boleh dijafuhkan dalam kondisi suci tersebut

lantaran adanya persetubuhan, dan dalam kondisi haid berikutnya,

karena terkadang hal itu menjadi sebab berlanjutrya hubungan.

Ada ulama yang berargumen bahrrn thalak fidak boleh

dijatuhkan dalam masa haid dengan panjangnya masa iddah, karena

haid itu tidak dihitung bagran dari masa iddah sehingga waktu

menunggu pun menjadi lama. Ada juga ulama yang tidak berargumen

dengan ini, namun melihat ketetapan hukum tersebut berkaitan dengan

adanya haid dan bentuknya. Konsekuensi dari hal ini adalah apabila kita

mengatakan, wanita yang sedang hamil haid, kemudian dithalak cerai

oleh suaminya selama masih dalam masa haid yang terjadi dalam masa

kehamilan. Bagi orang yang berargumen dengan perpanjangan masa

iddah, tidak diharamkan lantaran iddah di sini berada pada posisi hamil;

sedangkan bagi kalangan yang ingin memberlakukan ketetapan hukum

dalam bentuk haid, maka hd itu tidak dipertolehkan.

Kesimpulan yang diambil dari hadits ini adalah, aspek pen-tarjib

an larangan menjafuhkan thalak dalam kondisi seperti ini dari sisi bahwa

Nabi $ mengharuskan rujuk tanpa perlu dipisahkan dan kondisi si

wanita tidak dipertanSnkan, apakah dia sedang hamil atau tidak?

Meninggalkan pemisahan seperti ini menempati posisi keumuman

perkataan ketika menggabungkan para pemilik ushul. Hanya saja

kadang menjadi dha'ifkarena ada kemungkinan bolehnya meninggalkan

pemisahan lantaran haid jamng terjadi selama masa kehamilan.

Ini juga menimbulkan konsekuensi bahwa apabila seorang

wanita menanyakan thalak yang dijatuhkan dalam masa haid, apakah

thalak tersebut haram? Maka bagi orang yang lebih cenderung memilih

pendapat memperpanjang masa iddah karena ada unsur kemudharatan

terhadap pihak wanita, maka ini fidak menunfut pengharaman sebab

wanita tersebut ridha dengan kemudharatan tersebut. Bagi kalangan
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yang memberlakukan ketetapan hukum dalam bentuk haid, maka hal itu

tidak diperbolehkan.

Mengambilkan ketetapan hukum dari makna hadits secara

tekstual dalam masalah ini lebih diutamakan. Kadang masalah ini bisa

ditanggapi seperti yang dikemukalon pada argumentasi pertama, yaitu

merringgalkan pemisahan, dan terkadang bisa dijawab bahwa hal itu

dibangun berdasarkn asal, karena asalnya adalah tidak mernpertanyakan

thalak dan tidak adan5ra kehamilan.

Ada permasalahan Ushul fikih snng berkaitan dengan hadits ini,

yaitu sebuah perintah adalah bagian dari perintah lainnya, apakah ittr

adalah perintah yang merupakan bagianya dari sesuafu atau tidak?

Nabi $ pernah berkata kepada Umar dalam bebempa jalur periwaptan

hadits ini, "Perintahkanlah dia." Rsmudian Umar memerintatrkannya

berdasarkan perintah Nabi $ itu. Bagaimana pun juga tidak selayaknya

ada keraguan dalam menunfut keperlmn tersebut. Yang perlu

diperhatikan adalah mernpertimbangkan bahwa konsekuensi dari pola

kalimat perintah apakah terrnasrk konsekuensi dari pola kalimat

perintah Srang berstrmber dari sebuah perintah, dengan artian bahwa

apakah keduanya sama dalam menunjuk tunfutan tersebut dari satu sisi

atau tidak?

Redaksi tly;-bf JI "sebelum menyetubuhinya" menrpakan dalil

yang menegaskan bahr,ra thalak tidak boleh dijatuhkan dalam masa suci

yang mana suami sernpat menyehrbuhi isfuin1n, karena ifu adalah synmt

unfuk mernberi izin tidak menyetubuhi isti. Selain ifu, ketika sesuafu

png berkaitan dengan slnrat tidak ditenrukan maka qnrat tersebut

tidak berlaku. Inilah faktor penyebab kedua karena thalak tersebut

adalah perbuatan bid'ah, yaitu thalak yang dijafuhkan pada masa suci

istui yang disetubuhi oleh suami, dan ini dilandasi dengan alasan takut

menyesal, karena menyetubuhi adalah penyebab kehamilan dan lahimya
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anak. Ifulah timbulnya penyesalan terhadap thalak yang telah

dijatuhkan.

Redaksi qt b b '4 "Kemudian dk dihitung dai wakh)'

adalah madzhab yang dianut oleh lumhur ulama, yaitu bahwa thalak

dijatuhkan di nnsa haid dan rruru i66u6.1e4

,4t Wiv * i r* viLf fr *re+u;i -rr r
.*r.v $:

.'^:4.t ,elx. qt W 
"f-}rt 

- lDt' ,ifiL :yL: i:
tti:.{. lt,J- i' J;r'-jrr :*lr} u W $ t i'j ,Jd

Yj ,y &'-"-;r1 ib g) A ,it;' ,{'rll;,U?i *,
ri*.ti if;t et4,iG'i ,*f ?t *. ,; * of slT - ;<L
,*.q.'ui21 ,;Jl b,., ';ti iF-, if i' ry ,5:er ,o.v^bl

€j i ird "ot ,'i i;fi";L t5 ,uG .dru iL tiy

l rll ,*i {'1', ;* lt J;tiu; ,n.r+; f Ctt otiL

,li ju v "!)j*t ,l-urr^ fl:, .gy * iG '6i- )" :fi;
.'^Xi qr:)';. 

^;r-,1 6*s:t ,iu F '^bfJ q.:) G. ;llf ,t?|Jt
.y.,*?(r,i;*iiur W

194 1*unl hnu Al Qayyrm (Mukhbshar Sunan Abu Daud,3/95-LLL) telah melakukan
kajian seksama dan penelitian terhadap hadits hnu Umar ini dan mudah-mudahan
dia adalah orang pertama yang melakukannyra. Dalam proses penelitiannya, dia
menemukan bahwa talak tersebut tidak bisa dihifung, dan yang sah adalah suami
diperintahkan merujuk istrinya yrang ditalak tersebut.
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319. Diriwayatkan dari Fathimah binti Qais, bahwa Abu Amr bin

Hafsh menjatuhkan thalak ba'in kepadanya saat dia sedang tidak ada -
dalam riwayat lain disebutkan, "dia meniatuhkan thalak tiga

kepadanya"- kemudian dia mengirimkan wakiln5n kepada istinya itu

dengan syair, hingga membuat ishinya marah. [-alu dia berkata, 'Derni

Allah, engkau tidak menriliki apa pun pada kami." [-alu dia mendatangi

Rasulullah $, kemudian Fathimah binti Qais menceritakan kasus ifu

kepada beliau. Mendengar itu beliau berkata, "hgkau frdak lagi

mendapat nalkah dai Abu Amr bin Hafsh 4alam nltn5at lain

menyebutkan, dan tidak juga tenpat tinggal-.' Setelah itu beliau

mernerintahkan Fathimah binti Qais menjalani masa iddah di rumah

Ummu Syarik, kemudian beliau berkata, "Ifulah unnita gng disefubuhi

oleh sahabatku. Jalanilah masa iddah di dekat putm Ummu Maktum,

karena dia adalah pria buta dan engkau bisa melepas pl<aiannu.

Apabila engkau sudah halal (selmi manjahni masa iddah), nnka
beitahultanlah aku."

Fathimah binfi Qais berkata, "Kefika aku sudah halal kerrbali

(selesai menjalani masa iddah), aku memberitahukannya kepada beliau,

bahwa Muawiyah bin Abu Sufuan dan Abu Jahm melamarku, kemudian

Rasulullah $ bersabda, 'Kalau Abu Jahm ifu, onngnta frdak bisa

meletakkan tongkat kagngn di abs (ringan bngan), dan

kalau Muawiyah, omng tidak punya apa-ap fuiskin). Mqikahlah
dengan Usamah bin hid. Namun tawaran Nabi S tersebut fidak aku

terima, lalu beliau berkata, 'Menil<ahlah dangan Usanah bin Zaid!

Kemudian aku pun menikah dengan Aslamah bin Zaid, hingga akhimp
Allah memberikan banyak kebaikan dengannya dan mernbuat diriku

nyaman dan senang hidup dengannyr6."195

195 Hadib ini tidak diriwayratkan oleh Al Bul*rari dalarn Shahllmya, nannrn dia
menyebutkan biografi tersebut dan membawakan banyak hal tentang kisah
Fathimah binti Qais dengan memberikan singnlemen ke amh tersebut.
Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari beberapa jalur periwa5ratan dengan redalsi
yang beragam, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidd, hnu Maiah dan Ahrnad.
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Penjelasan:

Redaksi 4t +,iL ".lia menjatuhkan thalak ba'inkepadanya" bisa

ditafsirkan bahwa ifu adahh penceritaan terhadap redaksi lpng
digunakan untuk menjatrfikan talak, sehingga redaksi riri rgii 'aia

menjahfikan ttnlak tiga kepadanyan mempakan ekspresi terhadap

thalak yang terjadi dengan ungkapan ,tjt "h'ln" Ini berdasarkan

madzhab kalangan yang menafsirkan kata al btbh dengan thalak tiga.

Selain itu, redaksi ini juga bisa ditafsirkan bahwa redaksi yang digunakan

untuk menjatuhkan thalak itu adalah thalak tiga, seperti yang ditegaskan

dalam riwayat lain, sehingga redaksi 4, W,iL 
nmenjatuhkan thalak ba'in

kepadanya" merupakan ekspresi terhadap thalak yang terjadi dengan

ungkapan ,ili Ayi,lt "talak itu tiga kali.'

Redal$i inilah 5rang digunakan oleh kalangan yang berpendapat

bolehn5n menjatuhkan thalak tiga sekaligtrs, karena tidak adanya sikap

penolakan dari Nabi S. Hanfra saja ini bisa ditafsirkan bahwa redaksi

trJJ $ll, "dia menjatuhkan thalak tiga kepadanln" berarti Abu Amr bin

Hafsh menjahrhkan thalak fua kepada Fathimah binti Qais sekaligus.

Dalam riwayat lain disebutkan, g6Jk ci$ 7i "akhir dari thalak

tiga."195

196 An-Nawawi berkata dalara Syarh Muslindalam sebuah riwayat disebutkan, i@'fi
rfri) "Dia menthalak tiga dirinp'dalam sebmh riwapt disebutkan, (ailf ,ialt .,0 'Diu
methalaknya sekaligus (thalak Wa/ba 'rn)" dalam sebuah riwayrat dengan redaksi,

lorllrlr L$ Sl VtLl "[alu dia menthalaknya lagi dengan thalak tiga." Dan dalam

sebuah riwayat lain disebutkan, (q* b,'qLJ( "rd/b W '$) "Da menthalaknya

dengan thalak yang tersisa untuknya (thalak tenklnr/ ba'rn)" dan dalam seluah
riwayrat disebutkan dengan, (qii!) "Menthalaknya," dan dia tidak menyebutkan

junrlah (thalaknya) dan lainnya. Maka penggabungan antara riwayat-riwayat ini
adaiah, dia menthalaknya dua kali sebelum menjatuhkan thalak ini. Kemudian dia
menthalak tiga wanita ini. Maka siapa saja yang meriwayatkan, "Dia methalaknya,"
secam mutlak,"mencemikannja satna sel<ali," maksudnya adalah dia menthalaknya
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Redaksi 'vlb '$t "saat dia tidak berada di ternpatn mempakan

dalil 1nng menegaskan bahwa thalak bisa teriadi saat sang isnri tidak

berada di dekat suami. Inilah pendapat 1Bng telah meniadi ijrna ularra.

Redaksi fr. ryj Wy *:ttt nkerrudian Abu Amr bin Hafsh

mengirimkan rrnkilnya menemui Fathirnah binfi Qais dengan mernbaura

syair'mengandung penafsiran bahwa kata unkil tersebut dibaca nnr{u',

sehingga wakil yang dituniuk ifu menjadi omng yang m€ngirim. Redal$i

ini juga bisa ditafsirkan bahwa kata unkil di sini dibaca nprchub
(fathahl, sehingga wakil yang dituniuk itu adalah pihak 1Bng dikirimi.

Sebagian ulama telah menetapkan penafsiran pertarna untuklwapt ini,

dan kata ganti pada licfr"'ry ) "wakilnva" kernbali kepada Abu Amr bin

Hafsh. Ada yang berpendapat, namanSra adalah kun5alrnya. Ada juga

yang berpendapat, namanla adalah Abdul Harnid, atau Ahrnad.

Sebagian ulama berpendapat, dia adalah Abu Hafsh bin Amr. Ada iuga
yang berpendapat dia adalah Abu Hafsh bin AI Mughirah. Namun SBng

mengatakan bahwa dia adalah Abu Amr bin Hafsh lebih dominan dan

banyak.

Redaksi uitJ ,tb t$ '*t "engkau fidak lagi mendapat nafkah

darinya" adalah madzhab 5nng dianut oleh rnayroritas ulama, iilo
memang wanita itu dijatuhi thalak b'in. sementara Abu Hanifah

berpendapat bahwa ifu hukumnya wajib.

Redaksi ;51 li "dan tidak pula mendapat terrpat tinggal"

adalah pendapat lrang dianut oleh rnadzhab Ahmad, sedangkan

madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki berpendapat rvajib membedkan terrnpat

tinggal, berdasarkan firman Allah &,

'-,# WiiS$ 1; {# i -23,:, L" ir "i;<J

dengan sebuah thalak yang tidak dapat diubah lagt !,artu thalak tiga- Adapun yrang

mengatakan, 'Tiga" dia ingin menyempumakan (tnlak) tiga. Wallahu a'lam.
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"Temptl<anlah merel<a (pn isbi) di mana lcatnu b*tanpat
h'nggal menurut kanarnpuanmu dan fiansanlah karnu mary,rusahlan

mqel<a untuk manyempitl<an (lnti) mqeJ<a.'(Qs. Ath-Thalaaq 1651, 6).

Sedangkan yang berkaitan dengan gugumln ketuajiban

memberikan nafkah keeada ishi 1Bng tdah diiatuhi thalak b'in ataru

thalak tiga, disimpulkan dari frrnan Allah C,

>ifia1;s, 
f;'4-461fi 6,r $ "{+

'Dan jila merel<a (isbi-isti FnS sudah ditlnlak) itu sdang hamil,

maka berikanlah kepda mqela .." (Qs. Ath-Thalaaq [65]:

5).

Ayat ini dipahami bahwa apabila wanita-wanita yang dithalak itu

hamil rnaka mereka fidak diberilon nafkah, namun kalangan ini

mendapat sanggahan terhadap kandungan ayat !,ang menjelaskan thalak

ba' in, yaitu firman-Np, IriS:J' tanptlanlah mereka (istri-isti)' (Qs.

Ath-Thalaaq [65], 6).rsz

Bagi kalangan lnng berpendapat bahwa istui yang dgatuhi thdak
ba'in merfiapat tempat tinggal perlu mengernukakan argumentasi dari

hadits Fathimah. Karena dalam udzur tersebut dikatakan bahr,rn

diriwayatkan dari Sa'id bin Al Mr.rsa5ryib, bahwa dia itu adalah wanita

yang suka berfutur kata losar dan suka mencaci maki, sehingga

dipe'nntahkan unfuk pindah. Ada juga yang mengatakan, karena dia

merasa takut di rumah tersebut. Dalam riuayat Muslim disebutkan, 'Aku
takut diserang."

Pertru diketahui bahwa redaksi hadits ini dengan perbedaan

penafsirannya, menimbulkan konsekuensi bahua sebab hukurn adalah

Dalam catatan naskah asli tertulis: apt ini mencakup thalak 6a rn dan thalak

nj'i.L<arena dhamirdalamfirman Allah Gr.r<-l) dan firman Allah (ilf/'l) kembaii

kepada wanita. Maka hi adalah bersifat umum dan meliputi keseluruhan.
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wanita tersebut diperdebatkan bqsama wakilnya lantaran

ketidaksukaann!,a terhadap syrair, dan urakil itu menyebutkan bahun

wanita tersebut tidak mendapatkan nafkah. Selain ifu, wanita ifu pun

bertanSn kepada Rasulullah $, kernudian beliau memberikan respon

seperti yang dikemukakan. Hal ini tenfunln berkonsekuensi bahwa

argumentasi tersebut dikemukakan lantamn perbedaan 5ngn terjadi

tentang kaanjiban mernberikan nafkah bagi stnmi ynng mencemikan

istrinya, bukan karena hal-hal yang telah dikernulrakan tadi. Apabila ada

dalil yang lebih kuat dan lebih rajih dari makna tekstual ini maka dalil

itulah yang digunakan.

Redaksi *f if #. ,l 'rli i,f 6';,b "kemudian beliau

mernerintahkan wanita ifu menjalani masa iddah di rumah Ummu

Syarikl' ada yang berpendapat, narnanya adalah GhazlaBh. Ada jtrga

yang berpendapat, Ghuzailah. Wanita tersebut adalah keturunan Oumisy
Amiri5rgrah. Ada pula yang mengatakan, dia adalah wanita dari suku

Anshar.

Redaksi *t|yt '^i1 ,f& ?t i, + 613r 'Jalani masa iddah

bersama Ibnu Ummi Makfum, karena sesungguhnya dia adalah pria

buta" kadang digunakan sebagal dalil bagi kalangan yang berpendapat

bahwa seorang wanita boleh melihat pria yang bukan mahram, karena

pria yang dilihat adalah orang buta, sehingga dia tidak bisa melihat

wanita tersebut. Oleh karena ifu, ini mangindikasikan bahwa menjalani

masa iddah di dekat hnu Ummi Maktum dibolehkan lantaran kondisi

kebutaan yang dialamin5n sehingga tidak bisa melihat.

Sebagian ulama mutal<hkhiinrgs memilih pendapat yang

menyatakan bahwa wanita tidak boleh melihat pria asing (bukan

mahram) berdasarkan firman Allah &,

rs8 g6rnu yang dimaksud adalah An-Nawawi, dalam Syamh Muslim (LO/2961 dia
berkata, "Bahkan menumt pendapat jumhur ulama dan mayoritas sahabat, lnng
shahih adalah wanita tidak boleh melihat pria asing (bukan mahram) sebagaimana
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brAbW.<A"fit5,
"IGblanlah kepae orzrng lablald gang bafitnn, 'Handalag

i*:-iir'it$*vA,i;
"l{abkanhh kepda tnnita 5nng fuitmn, Hendakkh mqeka

mqahan ...:'(Qs. fur-Nuw [24]: 31)

Dalil ini perlu dipertimbargkan lagi, karena kata (2;) ndarin di sini

menunjukkan makna penrbagian (bbfdn. Selain itu, fidak ada

perbedaan pendapat tentang ketetapan hukum apabila dikhawatirkan

memicu fitrah, maka melihat wanita atau pria yang bukan mahram

diharamkan. Jadi, inilah kondisi yang mewajibkan seseorang

mengendalikan pandangann5n. Ayat ini juga bisa ditafsirkan pada

kondisi tersebut, dan aSBt tersebut kefika itu fidak menegaskan

keuajiban mengendalikan pardangan secara mutlak atau dalam kondisi

lainnyra. Inipun kalau secara tekstual lafazh tersebut berganfung pada

pengambilan dalil pada kondisi yang diperdebatkan.

halnya pria bukan mahram dilarang melihat wanita, berdasarkan firman Allah,
'I{abkanlah kryda wanita-uanita beriman...'. Selain ifu, juga karena rnemicu
beragam fihah. Hadits lrang m€negaskan masalah ini adalah hadits Nabhan mar,/a
Umrnu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah dan Maimunah
pernah berada di dekat Nabi $, kemudian hnu Ummi Maktum masuk, lalu

Rasulullah $ bersabda, 'Gutnkanlah hijab dari lbnu Ummi Maktum!
Mendapat perintah seperti ihr kedrnnyra bertanyra, 'Dia sebenam5nr orang buta yang
tidak bisa melihat'. Rasulullah $ kemudian bersaMa, 'Apa kalian berdua juga buta,

apa kalian berdua tidak bisa mdihat? Hadib ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Ab
Tiridmizi dan Imam hadits lainnyra. Setelah meriwayatkannya At-Tirnridzi
berkomentar, 'Hadits ini haan, dan cacat yrang ada pada hadib ini tidak perlu
dipertimbangkan tanpa didasari oleh dalil yang bisa dipegang'."
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Ulama mutaakhir tersebut mengatakan, hadits Fathimah binti

Qais bersama lbnu Ummi Makfum tersebut tidak menjetaskan bahwa

Fathimah boleh melihat Ibnu Ummi Maktum, tetapi hadits ini

menjelaskan bahwa Fathimah akan selalu aman dari pandangan pria

lain, dan dia pun diperintahkan unfuk mengendalikan pandangannyra

dari melihat Ibnu Ummi Maktum. Dengan demikian Fathimah binfi Qais

mampu menjaga padangannya hnpa pe.rlu bersusah payah, belteda iika

dia tinggal di rumah Ummu Syarik.

Inilah yang dikernukakannya, yakni bantahan terhadap

argumentasi dengan kondisi kebutaan yang dialami oleh Ibnu Ummi

Maktum. Sedangkan kondisi sulit atau susah payah png dikemukakan

tadi ada dalam pandangan Fathimah binti Qais kepada Ibnu Ummi

Maktum ketika berinteraksi dengannya di dalam rumah. Bisa juga

dikatakan bahwa kondisi kebutaan itu dijadikan sebagai dalil karena

Fathimah binti Qais menanggalkan pakaiannyia tanpa perlu

memedulikan pandangan hnu Ummi Makfum kepadanya, sehinggga

argumentasi ifu keluar dari jalur ketetapan hukum menialani masa iddah

di rumah Ibnu Ummi Maktum.

Redaksi !i,rn #r, $y "apbila engkau tetah halal (suci), maka

beritahukanlah akd' mal<sudnya adalah, kalau engkau Fathimah binti

Qais telah suci dari haid, maka beritahukanlah hal itu kepadaku

(Nabi #). Inilah yang digunakan sebagai dalil trntuk membolehkan

menggunakan sindiran unfuk melamar wanita yang dijatuhi thalak ba'in,

namun hal ini masih menjadi perdebatan di kalangna ma&hab Asy-

Syafi'i.

Redaksi *y ,f i6r'&X 
,+1, i 6l "l<alau Abu Jahm, dia

adalah orang yang b'dak bia meletakkan tongkat kayuqla dari

pundaknya'' memiliki dua penafsiran, yaifu:

Pertama: sering melakukan perjalanan;
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Kedua: sering mernuld.

Penafsiran kedua inilah yang rajih dan dikuatlon dalam riwayat-

riwayat Muslim lainnya !/ang menyebutkan bahwa dia adalah orang yang

suka memukul kaum wanita.

Hadits ini merupakan dalil yarg menjelaskan bahwa

menyebutkan kekumngan oftmg lain unfuk membikan masukan atau

saran kepada oftrng lain dibolehkan, karena ini tdak termasuk ghibah

yang diharamkan. Inilah salah satu kondisi ghibah yang dibolehkan

karena menjaga kepentingan umum. Selian ifu, hadits ini pun adalah

dalil yang menegaskan bolehnya menggunakan majaz hiperbola atau

majaz mubalaghah, dan bolehnya menggunakan ungkapan tersebu[,

meskipun Abu Jahm pasti meletakkan tongkatrla saat tidur dan makan.

Begltu pula dengan Muawiyah, dia pasti mengenakan pakaian, namun

yang menjadi ukuran adalah kondisi dominan yang muncul. Majaz yang

diungkapkan berkenaan dengan Abu Jahm lebih jelas daripada

ungkapan 5rang digunakan kepada Muw[nh. Sebab kita bisa saja

mengatakan, kata rr,allharta.l secara trnurn bisa dialihkan kepada bentuk

harta lainn5n seperti budak, atau ifu adalah majaz umum yang

digunakan untuk menggantikan yang lain, sehingga kondisi yang jarang

terjadi tidak dimasukkan dalam majas tersebut.

Redaksi )':i i.UAl g,Kt 'menikahlah dengan Usamah bin hid'
merupakan dalil yang menjelaskan bahwa pemikahan antara wanita

Quraisy dengan seoftrng maula (mantan budak Spgn telah dimerdekakan)

dibolehkan, narnun dimakruhkan lantaran stafus maula yang disandang

atau karena kondisi kulitnyn png hitam.

Redaksi 'c.Liq 'dan aku pun s€nangu huruf fa'dibaca dengan

harakat fathah, sedangkan huruf 6a 'dibaca dengan harakat fathah juga.

Abu Jahm yang disebutkan dalam hadits ini bukan

Abu Juhaim yang disebutkan dalam hadits ta5nmmum.
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Iddah

320. Diriwayatkan dari Subai'ah Al Aslamilryah, bah'wa dia

pemah berada di bawah asuhan Sa'd bin Khaulah -dia berasal dari bani

Amir bin Luai, dan salah satu sahabat yang ikut dalam perang Badar-.

Kemudian Sa'd bin Khaulah wafat saat melaksanakan haji wada

sementara dia sedang hamil. Tak lama setelah Sa'd bin Khaulaf wafat,

dia pun melahirkan. Ketika selesai menjalani masa nifas, dia pun

berdandan untuk para pelamar. Kemudian Abu As-Sanabil bin Ba'kak -
seorang pria dari bani Abduddar- menemui Subai'ah Al Aslamiy!/ah,

lalu bertanya kepadanya, "Kenapa aku melihahnu berdandan? Mungkin

engkau ingin menikah? Demi Allah, engkau tidak boleh menikah sampai

engkau meler,uati empat bulan sepuluh hari.u
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Subai'ah berkata lagi, 'Ketika dia berkata seperti itu, aku pun

mengemas pakaianku saat sore hari tiba. Kemudian aku mendatangi

Rasulullah $ lalu bertanya kepada beliau perihal masalah tersebut.

Setelah ifu beliau memberikan fatwa kepadaku bahwa aku telah halal

saat melahirkan dan memerintahkan diriku unfuk menikah lagi kalau

memang ada Snng melarnarku.n

Ibnu Syihab berkata, 'Aku berpendapat bahwa Subai'ah boleh

menikah setelah melahirkan meskipun masih ada darahnya, hanya saja

suami barunp itu udak boleh menggaulinya sampai dia suci."l9

Penfelasan:

Hadits ini adalah dalil 1nng menegaskan bahr,rn masa iddah

wanita hamil beral<hir sefr* dtr melahirkan. Inilah madzhab png dianut

oleh sernua ahli ftkih. Ada juga ulama mutqaddimin (terdahulu) yang

berpendapat bahun rrnsa iddah wanita hamil adalah masa suci yang

paling lama. Apabila proses melahirkan maju dari jadwal, yaitu enrpat

bulan sepuluh hari, rnaka dia hans m€nung;u hingga masa yang telah

ditentukan selesai. Apabila waktu empat bulan sepuluh hari lebih dahulu

daripada waktu melahirkan, maka dia m€nunggu hingga selesai

melahirkan. Ada pula yang berpendapat bahwa sebagian ulama

mutakhkhirin (konternporer) dari kalangan ma&hab Maliki mernilih

pendapat ini, yaifu Suhnun.

Penyebab perbedaan ini adalah terjadinga benturan antara

ketrmurnan png dikandung oleh firrnan Alhh,

199 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahmad.
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ogst

@ryi'fua;:nG
"Orang-omng 5nng maningal dunia di anbmtnu dangan

meninggalkan isbi-istri (hendaHah pam isti ifu) menangguhl<an dirin5n

(benddah) empat bulan sepuluh hari. Kernudian apbila telah habis

iddahnya, maka fiada daa bagimu (pan wlt mqnbiarkan mereka

berbuat terhadap diri mereka menurut Snng pafut. Allah mmgebhui apa

yang kamu perbual' (Qs. AI Baqarah l2h 234) dengan keumuman yang

terdapat pada firman Allah,

:rir J:,L-'K: 6_l:"'u{te';5- f '$M d61( lii3

@ !L--,il
"Sdangkan perempuan-perempuan 5ang hanil, waktu iddah

mereka ifu ialah sampai mereka melahAl<an - Elarangsiapa

yang bertakwa kepada Allah, nisa5n Allah menjadil<an bagrnlp

kemudahan dalam urusannSa'' (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4).

Sebab masing-masing ayat tersebut adalah bersifat umum dari

satu sisi, namun bersifat khusus dari sisi lain. Alnt pertama memiliki

cakupan umum meliputi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh

suaminya, baik yang hamil maupun tidak, sedangkan ayat kedua

memiliki cakupan umurn meliputi wanita-wanita hamil, baik yang

ditinggal mati suaminya maupun tidak. Barangkali inilah kontradiksi

yang menyebabkan ada kalangan yang memilih batas maksimal

penantian, lantaran tidak ada pen-tarjihan salah safunya.

Konsekuensinya, larangan iddah sebelumnya tidak boleh digugurkan

kecuali jika status halalnya sudah bisa dipastikan, yaifu batas maksimal
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penantian. Hanlra saja para ulama fihh lebih berpedoman pada hadits

ini, karena hadits ters€but berfrmgsi trnhrk merrbatasi atau mernberikan

batasan terhadap perngataan aglat,

,# 6'#\ -":6-*6 aif;'&.r'i:;i t;iiS
?fi

"Oangomrg Sprg maninggal dunk di anbnmu dengan

maningall<an isti-itti (hqfuklah pn isti itu) manangguhkan diring
(beriddah) ernpt fulan squfuh hari....n (Qs. Al Baqamh l2l 234), yang

masih urnurn berbarengan dengan adanya makna yang muncul

menandakan status kehalalan s€orang wanita 5nng telah melahirkan.

Abu As-Sanabil bin Baka adalah hnu Al Hajjaj bin Al Harits bin

As-Sabbaq bin AMuddar. Ada iuga yang berpendapat, nasabnya bukan

sep€rti ifu. Ada puh Fng berpendapat, narnanln adalah Amr atau

Hatrbah atau Flannalr.

Redal$i d" '€;bt 'e ',Ji, n 4 g.u6 "kernudian beliau

memberikan fatwa kegadaku bahwa aku telah halal semarjak aku

rnelahirkann menegaskan bahua masa iddah wanita tersebut selesai

semenjak dia melahirkan, meskipun belum selesai menjalani masa nifas.

Ini seperti yang dikemukakan oleh Az-Zutui dan ini pula madzhab yiang

dianut oleh ularna ftkih.

Ada pula ularna mubqaddimin berpendapat bahwa wanita

tersebut tdak halal dari iddahn!,a sampai selesai menjalani masa nifas.

Ada juga sebagian ularna mu@addimin yang m€nsinyalir keterkaitan hal

ini dengan redaksi VY'U il.i5 6ii malrsudnSn adalah ketika tidak

kenrbali suci dari rnasa nifasrryn *'i 6'6q)i; fi ,$ ig'b"tiuu

berkata kepdan5a: anglau sudah halal (suci), maka silakan menikah

dengan siap aja 5ang qtgkau sulal' mengurutkan stafus kehalalan
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(suci) terhadap bblli (bersihnya dad nifas), sehingga itu menjadi alasan

baginya. Namun ini lemah karena pemyataan gamblang riwayat yang ini
yang menyatakan bahwa Nabi $ memberikan fatwa dia telah berstafus

halal sejak melahirkan anaknyra. Ini lebih jelas daripada pengurutan yang

dikernukakan tadi.

Selain ifu, ada juga ulama yang mengambil kesimpulan hukum

dari hadits bahwa masa iddah berakhir sejak seorang wanita melahirkan

anaknya dalam kondisi apa pun juga -baik janin tersebut masih

segumpal damh atau pun segumpal daging, dan baik bentuk

penciptaannln telah terlihat jelas atau pun belum-, sehingga

ini mengurutkan status kehalalan terhadap melahirkan tanpa dibedakan,

sementara mengabaikan pernbedaan dalam beberapa permasalahan

menernpati posisi urnurn dalam perkataan.

Pendapat ini tenfungn lernah karena yang lazim adalah proses

melahirkan dari kehamilan sempurna, bukan proses melahirkan png
belum sempwna seperti segumpal darah dan segumpal daging. Apalagr

mengalihkan jauraban tersebut kepada kondisi png norrnal adalah

pendapat png zhahir. Kaidah tersebut menjadi ktnt ketika bebe,rapa

penafsiran atau kernungkian tersebut tidak bisa menguatkan gang lain,

dan ketetapan hukum yang ditelurkan pun berbeda sesuai situasi dan

kondisi.

Perkataan Ibnu Syihab lLitr ;r41i 'J:tt ifi At|:ri 't u*i t"tut

mengemukakan bahwa ifu adalah pendapat ulama fihh" terrgrata yang

dinukil dari hnu Syihab ini berbeda, lraitu Aq1S5nbi, An-Nakha'i dan

Flammad.

,+ ?\ "# iy,ue'-e, ?f 4 q ;* -rr r

"\ 
ttr' '€bf d1 :',A- ,Wt)* ".^* ,{;L; '.*:rt
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321. Diriwaptkan dari Zainab binti Ummu Salamah rg, dia

berkata: Suatu ketika kerabat dekat Ummu Habibah meninggal dunia.

Kemudian dia meminta Shufrah lalu diusapkannya pada kedua

lengannya, lantas berkata, "Aku sebenamlra melakukan hal ini karena

sungguh aku pemah mendengar Rasulullah $ bersabda, 'Tidak

dihalalkan bagi seomng wanita yang beriman kepda Allah dan Han
Akhir berkabung atau m*atapi jenaah lebih dari tiga hari, kecuali unfuk

suami, gifu ernpt bulan sepufuh had.n20o

Penjelasant

IGta (drail) benafi kerabat delot.

Kata 13tGXq "berkabung" maksudnya adalah, fidak

mengenakan minyak wangl dan perhiasan. Berkabung wajib dilakukan

oleh istri yang ditinggal mati suaminya. Ketetapan hukum ini berlaku

meskipun secara rinci pam ulama masih memperdebatkannya namun

secara global mereka sepakat terhadap ketetapan hukum ini.

Redaksi Eil e ID 'kouuli untuk suami" menegaskan bahwa

berkabung wajib dilakukan oleh setiap pasngan, baik setelah digauli

maupun belum.

Redaksi (it?\.) "unhrk seoftmg wanita" adalah bentuk urnum

yang mencakup semua kaum wanita, baik yang kecil maupun deunsa

200 g3. Al Bukhari secara panjang dan singkat, dan Mtrslim.
Z.ainab yang dimaksud adalah anak tiri Nabi S.
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ataupun seorang budak. Namun memasul*an wanita yang masih kecil

dalam hal ini perlu dipertimbangkan lagi. Apabila hal ini meniadi wajib

tanpa memasukkannya dalam cakupan makna redaksi ini, maka ifu pun

perlu dalil yang lain. Wanita ahli kitab (Nashrani dan Yahudi) fidak

dimasukkan dalam cakupan makna redaksi ini karena Nabi $ bersaMa,

|7t ijlti lurbl i?;l'basi uanib sns be.riman kepda Attah dan

Hari Akhir-"

Dari sinilah sebagian ulama berbeda pendapat tentang karajiban

berkabung bagi wanita ahli kitab. Namun hal ini dijawab oleh ulama lain

yang maruajibkan wanita ahli kitab;uga berkabung bahwa pengkhususan

ini memiliki sebab. Selain itu, apabila sebuah pengkhususan dilakukan

karena ada asas manfaat atau latar belakang tertenfu tidak menunjukkart

perbedaan ketetapan hukum.

Sebagian ulama mukal<hirin pLln telah mengernukakan

sebabnya, bahwa wanita muslimah adalah kalangan wanita lrang
mernetik manfaat dan memperoleh sanl$i dari perintah sSlariat ini. Oleh

karena ifu, perintah tersebut diberi batasan. Namun ada juga pendapat

yang lebih kuat darinya, yaifu penyebutan batasan tersebut

diperunttfikan untuk memperkuat larangan seperti yang dipahami dari

konteks dan maknanya, dimana orang yang menentang hal tersebut

telah menafikan keimanannya kepada Allah dan Hari Akhir. Hal ini
seperti yang ditegaskan Allah S,

@'"pr.g iK"yri?fi;i g'
"Dan han5n kepada Allah hendalmSa l<atnu bertaunkl<al, jika

kamu benar-benar orang yang bqiman." (Qs. Al Maa'idah [5]: 23).

Ayat ini menegaskan perintah bertaunkkal kepada Allah sembari

mengaitkannya dengan keimanan. Ungkapan ini seperti kalimat Uk Ot

lii 6id gp1 "kulu, engkau adalah anakku, maka lalukan seperti ini."
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Asal makna kata rrli)l adalah lamngan. Contohnya, g'.61

tit:tLl trVi-i'i-rlt "*-,* itu berkabung." Sedargkan kalimat 'cr'rr-lrri

tidak boleh digunakan menurut Al Ashma'i, kecuali diungkapkan dalam

bentuk ruf ilo:;6ll1.

Kesimpulan hukum yang dipetik dari hadits ini adalah: tidak ada

kavajiban berkabung bagi budak wanita 5nng tdah melahirkan, karena

ketetapan hukum tersebut berkaitan dengan hubungan pemikahan.

Pembatasan larangan berkabung hanya dipenrnfukkan bagi wanita yang

ditinggal mati suaminya. Konsekuensi maknanSn adalah berkabung

hanrc boleh dilakukan oletr wanita yang ditinggal rnati suaminya.

Wallahu alam.

{r h' ,J- I' J;r"ot :e:r.\r u*, 
'-,.bLit 

ip -rrr
*,i,i :g:: e\\..p)u G:j eiit Jei?;'4 v 'jti *ty ,:J^k ti ,,-ia-" a';'tlGp;i:;'# ,t, ,i;*, gi

. )*l'rf y3'n i$,o:frrit !tl+ k
322. Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah g, bahwa

Rasulullah $ bersabda, "Samng wanib b'dak boleh berl<abung

terhadap jenazah lebih dari tiga hai, kauali berkabung terhadap

seorung suami, Smitu fterkabung selama) empat bulan sepuhth hari,

tanpa mengenal<an pal<aian Sang diwamai kuuali pakaian ashbin (-"alah

safu jenis pakaian Yaman), frdak mqnl<ai celak mata, fidak

menggwal<an mint/ak wangr kquali setelah dia suci, (dibolehl<an

baginSa) sepotong al qusth (kayt guharu, digmalan unfuk wevangian

a ta u obat)dan azlifar.ttzol

201 gp. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, A-Nasa'i, dan hnu Majah.
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Penjeliasan:

Al ,4shbu adalah salah safu jenis pakaian Yaman png bercorak

putih dan hitam.

Hadits ini merupakan dalil 1Bng melarang wanita ynng sdang

berkabung mengenakan celak rnata. Menrlnrt madzhab AsySyafi'i,

wanita yang sedang berkabung tdak bol€h celak mata

kecuali di malam hari saat dibufuhkan, dengan ryamt celak mata

tersebut tidak mengandung wannngian. Sebaglan dari rnadzhab ini pun

membolehkannya ketika dibutuhkan, meskipun celak tersebut

mengandung wanrangian. Ulama lain mernbolehkannya apabila si wanita

itu mengkhawatirkan kondisi matangn, tetapi fidak bol€h menggunakan

celak yang mengandung wewangian. Kalangan Slang b€rp€ndapat boleh

di sini menafsirkan larangan mutlak ifu kepada kondisi tidak adanya

kebuhrhan atau kondisi tertentu.

Selain itu, hadits ini pun menegaskan hrdngan mengenakan

pakaian bercorak atau bermotif atau beruuama bagi uranita yang sedang

berkabung untuk berhias, kecuali jenis pakaian al ashb. Ada juga ulama

yang mengecualikan pakaian yang berrrnma hitam,Snng dinilainya

sebagai keringanan. Ada juga ulama yrang mernaknrhkan jenis pakaian a/

ashb. Ball<an ada ulama yang melamng . Namun hadits

ini membantah semua pernyataan mereka tersebut, karena makna yang

dipahami dari hadits ini adalah, wanita yagn sedang bekabung boleh

mengenakan pakaian yang tidak berwama, yaifu baju berwama putih.

l\ata an-nubdah artinya adalah, bagian atau potongan dari

sesuatu dalam jurnlah yang sedikit.

l{ata al qusthu dan al azhfar adalah ;enis bul<hur(wewangiari.

Kata nubdah dibaca dengan hamkat fathah di akhir karena berfungsi sebagai
mustatsna alaihi.
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Wanita lrang sedang bertabung diberikan trntuk

mandi dari haid unfuk mernbersihkan oryan vitaln5a dan merrghilangkan

kotomn yang melekat padanga.

Syif;t 
";G,tju 

r+" iur ,*t {L ?t * -ryy
WA:; ,#.t\,inr Jitt:lclru" *i;r.bt & !, );'
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32$. Diriwayatkan dari Ummu Salamah €, dia berkata: Suatu

ketika seorang wanita datang menemui Rasulullah $ k&nudian berkata,

'Wahai Rasulullah, putriku telah ditinggal mati suarninya, dan dia

mengeluhkan sakit di matanya, apakah kami boleh m€rnaloikan celak di

matanya?" Beliau menjawab, "Tida boleh." Beliau merrgatakan ifu dua

atau tiga kali. Setelah itu beliau berkata, 'Al<an tepi handakng dia

(menunggu) selama ernpt bulan sepuluh lnri- Suryuh dulu masa

jahiliyah salah seomng wanita dai l<alian melanpd kotomn haryan

pada puncak safu bhun (setelah kernatian suaminSa)-" Tanab berkata,

"Dulu apabila seorang wanita ditinggal mati oleh s-uaminya, wanita
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tersebut memasuki sebuah rumah kecil dengan mengenakan baju ynng

jelek, tanpa memakai wauangian dan apa pun sampai melev,rati satu

tahun. Setelah ifu seekor heuran, entah ifu keledai, burung atau pun

domba, dibawa kehadapannya, kemudian dia mandi. Jarang sekali

benda yang digunakan unfuk mandi kecuali ia mati. Kemudian wanita itu

keluar Ialu kotoran heunn pun diberikan kepadanln, lalu dia pun

melemparinya, lantas dia kernbali berdandan sepe.rti yang

dikehendakinya, dengan walangian atau lainnya.n2o2

Penielasan:

Kata b;ll artinlra adalah, rurnah kecitdan dekil.

f<ata iir maksudnya adalah, tubuhnya dengan

benda.

Redaksi tlr? l*$l trdia mengefuhlon sakit di rnatanya" boleh

ditafsirkan derrgan dua penafriran, yaitu:

Pertama: huruf nrzn pada kata @ dibaca dengan haralot

dhammah, sehingga kata tersebut berfungsi sebagai subyek dalam

kalimat.

Keduat humf nrzr pada kata (ii dibaca dengan harakat

fathah, sehingga yang menjadi subyeknya adalah kata ganti pelaku, yaitu

wanita tersebut. Pendapat kedua inilah yang dikuatkan. Dalam beberapa

riwayat lainnya disebutkan dengan rdaksi tiEf 'kedua matanya."

Redaksi qikif "apakah aku boleh memakaikan celak padanya"

dibaca dengan harakat dhammahpada huruf rla'.

2o2 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, dan hnu Majah.
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Redal$i til "b'dak boletf menrpakan tamngan untuk

menggunal.an celak mata bagi wanita yang sedang berkabung.

Penggunaan kata ini secara mutlak menunjukkan bahwa beliau tidak

mernbedakan antara kondisi membufuhkan atau tidak. Hanya saja para

ulama memberikan pengecualian terhadap kondisi mernbufuhkan. Hal

ini ditegaskan dalam hadits lainnya yang menyebutkan,

"I{annu fiinnib) ma nal<ain5n di malam hari, dan

menghilangl<anryn di siang hari.'

Oleh karena itu, hadits ini dialihkan pada kondisi membutuhkan.

Ada juga yang berpendapat, bahwa jawaban Nabi $ itu (I) memiliki

dua penafsiran, 5nifu, (a) larangan tersebut adalah larangan yang

cenderurng pada maknfi, dan (b) belum ada kekhawatiran terhadap

kondisi mata wanita tersebut.

Redaksi t:;bj ft U,irt A q ,,Akan tetapi hendaknSn wanita

ifu (manunggu) selama etnpt bulan sepufuh hari" mqvpakan batas

minimal masa iddah.

Redaksi ):Fr Olt * 1fru: €i ,f,:sll.U€ it "dulu di maa

jahilfuah alah seomng wanita dai kalian melempari kotoran hewan

ketika sampai pda akhir safu tahud'berfungsi untuk menafsirkan hadits

tersebut. Namun para ulama berbeda pendapat tentang arah yang ditulu

oleh sinyalemen tersebut. Ada yang berpendapat, sebenamya wanita ifu

melempar (menjalani) iddah-nya dan keluar dari masa tersebut, layaknya

dia melepaskan diri dari kotoran heuran dan melemparkannya. Ada juga

yang berpendapat, bahwa itu adalah isyarat atau sinyalemen bahwa

masa penantian selama satu tahun yang telah dilakukan wanita itu dan

ditekuninya, dengan mengenakan pakaian jelek dan menempati rumah
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kecil mudah baginya daripada mernenuhi hak suarni dan perawatan

yang dibufuhkan ruami.2o3

Redal$i f jt ,6 'tf )V ,*r, df i "kemudian seekor hevuan

dibawa kehadapan wanita ifu, entah itu keledai atau domba atau

bururig" adalah pengganti dari kata iit'r 'ha,,,an.'

Redalsi gr# "kernudian dia mandi dengannya" menunrt lbnu

Qutaibah, aku pemah menanyakan makna kata al iqudhadh kepada

ulama Hrjaz, kernudian mereka menjawab bahwa wanita yang menjalani

masa iddah kefika itu Udak mau mandi atau rnembersihkan diri,

menyenfuh air dan memotong kuku. Setelah satu tahun berlalu, wanita

tersebut baru keluar dengan kondisi yang sangat buruk, kemudian dia

memandikannya. Maksudqn adalah wanita itu memecahkan masa

iddah yang dijalaninya dengan seekor heunn berupa burung gnng diusap

bagian kerrahrannya dan diperas, sehingga iararg sekali ada her,rnn

yang dirnandikan itu didapati masih hitlup.

Malik berpendapat bahwa rnaknantn adalah wanita itu

menggunakannl,ra unfuk membasuh kulitr5a. hnu Wahab berpendapat

bahwa wanita ifu mernbasuh tangannyra pada hewan tersebut atau di

atas punggung herrran tersebut. Ada juga yang berpendapat maknanya

adalah wanita itu membasuh lalu mandi. Yang jelas bahwa kata al
iftidhadh artinya adalah mandi dengan menggunakan air tawar unfuk

membersihkan diri dan menghilangkan dahi hirggu kembali bersih dan

putih, layrakryn perak yang disepuh hingga mengkilat.

Al Akhfasy berpendapat bahwa maknanya adalah wanita itu
membersihkan diri dan menghilangkan kotoran atau daki dari fubuhnya,

203 3i* juga ini adalah isyamt atau sinyalemen terhadap mudahnya mengurusi suami
pertama setelah meler,rati masa iddahnya, seiring dengan selesainya hubungan
wanita ihr dengan suaminla yang meninggal, maka dia pun menginginkan suami
yang lain.
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layaknya perak yang disepuh hingga bersih dan mengkilat.z@ Ada juga

yang berpendapat bahun Imam Asy-Syafi'i meriwayatkan redaksi ini

dengan huruf. qaf, shad dan 6a'. Namun redaksi yang dikenal luas

adalah redaksi ynng disebutkan di atas.

2M Maksudnya adalah wanita itu memuhrskan masa iddah yang dijalanirnTa dan
memisahkan segala sesuatu yang diduganp bagan dari masa iddah. Seolah-olah
semua yang berkaitan dengan masa iddah itu selalu melingkupinya sehingga dia
mengalihkannya dengan keinginannya unhrk menikah dan merasakan hidup
nyaman dengan pasangan baru.
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324. Diriwayatkan dad AMullah bin Umar rg, bahwa Fulan bin

Fulan berkata, uwahai Rasulullah, apa pendapahnu seandainya salah

seomng dari kita mendapati istinya sedang berbuat keji (berzina), apa

yang harus dilakukan? Kalau orang itu berbicara, maka dia akan

membicarakan perkara yang sangat besar, namun jika dia tetap diam,

maka dia pun mendiamkannya seperti itu?"

Abdullah bin Umar berkata lagi, "Nabi $ kemudian diam dan

tidak menanggapi pertanyaan ifu. Tatkala pria itu mendatangi beliau

kedua kalinya, pria ifu berkata lagi, 'Sebenamya permasalahan yang

pemah aku ajukan kepada engkau telah dialami olehku'. Tak lama

kemudian Nlah Aza wa Jalla menurunkan beberapa ayat dalam surah

An-Nuur, 'Dan omng-orang 5ang mauduh isbi-isti mereka ...'. (Qs.

An-Nuur l24l: 6-9), setelah ifu beliau membacakan ayat-ayat tersebut

kepada pria ifu sembari mengingatkan dan menasehati, serta

memberitahukan bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat.

Selanjutnya pria itu berkata, 'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu

dengan kebenaran, aku tidak berbohong'. Nabi $ kemudian memanggil

istri pria tersebut kemudian menasehatinya. Istri pria ifu lalu bekrata,

'Tidak, demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, sebenamya dia

(suamiku) yang berbohong'. Setelah itu beliau mulai dari pria tersebut,

kemudian pria itu bersaksi empat kali dengan nalna Allah, bahwa dia

termasuk orang-orang yang jujur, sedangkan isi sumpah yang kelima,

bahwa dia (suami) akan ditimpa laknat Allah kalau terbukti bahwa dia

telah berbohong. Beliau kemudian melanjutkannya dengan pihak istri,

lalu istri pria ifu bersumpah sebanyak empat kali, bahwa suaminya yang

berbohong, sedangkan sumpah yang kelima berbunyi, bahwa dia (istrl)
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akan mendapat murka Allah kalau terbukti suamin5n adalah orang yang

jujur. Setelah ifu beliau memisahkan kedua pasangan tersebut, kernudian

bersaMa, 'saunguhrya Allah mqgebhui bhu,a salah seonng dari

kalian telah babohong, maka adaleh dari kalian berdua Wng mau

bertobat? Pemptaan itu beliau urgkapkan sebanlnk tiga kali."

' Dalam riuayat lain disebutkan, "Tidak ada jalan lagi wtukmu
(suamil kqtbli (sn7 isti).n Pria itu berkata, 'Wahai

Rasulullah, apa lrang aku peroleh?n Beliau menjawab, "ndak ada apa-

apa untuhnu. HaW mja jila engkau bqkata bqar tahadap istimu

itu, maka angl<au te.lah mazghalallan kanbli kannlwnn5a, mmun iil<a

anglau bqkab bohug, nnka fiamk anbn dirimu dan istimu itu lebih

iauh lagi-"zos

Perrielasan:

U'an adalah kata bentukan dari tah f*rtU. kata ini digunalon

dalam kasr.rs ini lantaran di dalam mdonisme li'an ada penyebutan kata

laknat.26

Rdal<si Vrrl'ol'j *f-tt "apa pendapatnu seandainya salah satu

dari kami' bisa ditafsirkan bahwa pertanyaan yang dikernukakan ifu

merupakan kasus yang belum terjadi, sehingga bisa disimpulkan bahwa

pertanyaan seperti boleh dikemukakan dan dilakukan guna menyiapkan

diri dengan pengetahtnn hukum unfuk menghadapi sebuah kenyataan

sebelum t€riadi. Ada juga ularna salaf !,ang mernalmhkan

m5 Hadib lni diriuaptkan ohh Al fulfiari di bcberapa tempat, Mr.rslim dengan
hfazh ini, dan Ahmad.

ArtNaumwi ll0/ll9}b€rkata, "lstilah ll'andlafiibfrl darl kata lah,yarg b€rart
mengusir atau meniruhkan. Karena nrasirg-maslng pihak (suami isti) meniauhkan
dirinya dari pasangannyd dan mengharamkan pernikahan yang telah terialin
selamanga.n

206
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menrbicamkan kasus atau peristiwa yrang belum terjadi sama sekali, dan

memandangnlB sebagai sikap mem6"*1-6o.L*.207

Redaksi y. t>:)F.r $ i:b dL q-.;J, bt ,Jui ,'061 :'0)) 'i;. i,g t$
"Tak lama kemudian setelah kejadian ifu, pria ifu datang menemui

Nabi $, lalu berkatar Sungguh pertanyaan yang pernah aku kemukakan

kepadamu telah dialami sendiri oleh diriku" bisa diartikan dengan dua

penafsiran, yaifu:

Pertama: pertanyaan png dikernukakan ifu awalnya belum

terjadi, kernudian teriadi setelah ifu.

Kedua: awalnya pertanyaan ifu dikemukakan berdasarkan

realitas yang terjadi, kemudian jawabannya baru diberikan kemudian,

lalu beliau menjelaskan dampak negatif yang ditimbulkan untuk

mengetahui ketetapan hukumnya.

Hadits ini menjelaskan bahwa pertanyaan pria tersebut menjadi

latar belakang funrnnya ayat G9 sumh An-Nuur,208 kemudian

Nabi $ membacakanryn kepada pria tersebut agar dia mengetahui

ketetapan hukum dan menjalankan konsekuensinya. Nasehat yang

diberikan Nabi $ kepada kedua pasangan tersebut, menurut ulama fikih

bersifat anjuran kefika pihak istri yang dili'an mengucapkan redaksi

"kemurkaan Allah akan ditimpakan kepadanya apabila suaminya

termasuk orang yang berkata jujur."

Secara teksfual, riwayat ini menjelaskan bahwa li'an tidak hanya

dikhususkan bagi ishi, tetapi juga melibatkan pihak suami. Bisa juga ini

207 Inilah pemyataan lrang benar dan logis, karena Allah & melarang manusia
mempertanyakan sesuafu yang belum terjadi dan memperingatkannya dengan

keras. Buktinya, Rasulullah $ murka ketika mendapat pertanyaan orang tersebut.
An-Nawawi (Stnfi Muslim, l0/llgl berkata, "Ulama telah berbeda pendapat

tentang sebab hrrunnya ayat li'an ini, apakah ayat tersebut hrrun berkenaan dengan
Uwaimir Al Ajlani atau karena Hilal bin Uma5yah. Pendapat dan dalil-dalil yang
digunakan mereka pun telah dipaparkan secara gamblang, jadi silakan merujuk ke
sumbemya."

204
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adalah benhrk nasetnt yang sifatnya umuln, dan telrfun5ra sang suami

yang me,/i'an istinya terancam dikenakan sanksi, Sraitu sanksi hadd

menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Sebalikn5a, isfui pun terancam

sanksi hukuman, pifu rajam, hanlra saja siksanya lebih keras.

,, Redaksi hadits ini secara tekstual menegaskan bahwa harus ada

pengucapan syahadat dalam mekanisme li'an, agar fidak bisa diganti

dengan yang lain.

Hadits ini pun menjelaskan bahwa li'an pertana kali diajukan

oleh pihak suami. Hal ini pun ditegaskan dalarn firman Allah,

@ aSJi c :ii$upr-g, 6"# 6 a*rt t#'t{;
"Istin3a itu dihindarkan dai hukuman oleh sumphrya anpat

kali atas narna Allah saungguhnSn suaminln itu bqar-bqar ternasuk

oftng-oftng 5ang dusb." (Qs. An-Nuur l24lt 81.

Karena tindakan penghindaran itu menunfut adanya pmyebab

sanksi hukuman terhadap sang iski, yraifu /i'arrnya suami. Pihak isH

dalam masalah ini menggunakan redaksi .J.afir "murka" secara khusus

karena besamya dosa yang dipikulnya kalau sampai hal ifu benar-benar

terjadi sebab akan mengganggu kesucian hubungan rumah tangga dan

berpotensi menghubungkan pihak yang bukan hasil hubungannya

dengan suami. Masalah ini tenfunya sangat serius karena menimbulkan

banyak dampak negatif, seperti merebaknya perbuatan hamm,

kekuasan berada di tangan wanita dan penetapan hak kepemilikan harta

Ieuat mekanisrrte waris.

Tidak disangsikan lagi bahwa penggunaan kata "murka" di sini

lebih keras dan berkonsekuensi l€bih dari laknat 1u.209 Oleh karena itu,

209 Bisa dikatakan bahwa "laknaf' merupakan pembelaan terhadap tuduhan yang
terkadang menyalahi ketetapan ilmu yang sah, sedangkan "murka" adalah balasan
bagi perbuatan keji, karena Allah SWT membalas kesesatan dengan memberikan
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pam ulama mengatakan, kalau sampai pihak istui mengganti kata

"murka" dengan "laknat" maka proses li'anyarry dilaksanakan tidak sah.

Kalau pihak suami mengganti kata "laknat" dengan 'lmurka" maka para

ulama masih berbeda pendapat, namun yang utama adalah mengikuti

funfunan nasrS tersebut.

Selain itu, hadits ini juga merupakan dalil 5rang menegaskan

pemberlakuan hukum berdasarkan lahiriah atau sesuatu yang terlihat

dan penawaran tobat bagi orang-orang yang berdosa. Kesimpulan

hukum yang bisa dipetik dari kasus ini adalah, seandainya suami

menarik kembali fuduhannya dan menyatakan dirinya yang berbohong,
maka dia dian;urkan trntuk bertobat. Bisa juga Nabi $ mangarahkan

kepada pertobatan untuk mereka berdua dan Allah.

Redaksi qlb U'J3 1"fidak ada lagi jalan untukmu (suami)

kembali kepadanya (isfui)" memberikan kesimpulan bahwa perceraian

antara kedua pasangan tersebut terjadi karena li'an, berdasarkan

pemyataan redaksi ini yang urnum. Bisa juga ditafsirkan bahwa redaksi

tersebut kembali ke harta.

Redaksi V? "n aii.;.ir 6.'rt ,q:p 62t:e * 'ol'Jika 
memang

engkau benar terhadapnya (percaya kepadanya), maka ih-r berdasarkan

mahar yang menghalalkan kemaluannya" merupakan dalil yang

menjelaskan adanya ketetapan mahar ketika ingin menggauli wanita,

dan adanya ketetapan mahar bagi wanita yang dilibn Kesimpulan

kedua ini ditetapkan berdasarkan nash di atas, sedangkan kesimpulan
pertama ditetapkan berdasarkan argurnen yang dikemukakan Nabi $.
Sedangkan redaksi V? 'n 'c.iii*,"t Q 'berdasarkan mahar yang

menghalalkan kemaluannya" menjelaskan bahwa mahar itu ada.

laknat, dan membalas perbuatan yang bertentangan dengan perintah Allah dengan
kemurkaan, wallahu atam.
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325. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar rg,, bahwa seoftrng

pria menuduh istinya berzirn dan memufuskan hubungan darah dengan

anak istinya itu di zaman Rasulullah $. Kemudian

Rasulullah $ memerintahkan keduanyra melaksanakan mekanisme /i'az

seperti yang difirmankan Allah &. Setelah ifu beliau memutuskan anak

tersebut menjadi hak isti, dan mernisahkan kedua pasangan png saling

meJi'an tersebut.2lo

seandain5n wanita ifu menrbohongi diringn karena adanyra alasan 3nng

disebutkan. Wallahu alam.

Penielasan,

Hadits kedua ini masih berkaitan dengan masalah li'an. Di sni
ada tambahan penghapusan nasab anak dari pihak ayah atau suami,

dan dihubungkan dengan pihak ibu atau isti. Anak tersebut mendapat

warisan dari pihak ibu saja dan ketetapan hukum pengakuan sebagai

anak diakui jika dihubungkan kepada si ibu. Artin5n bahwa setelah

mekanisme /r'an dilakukan, maka jalur nasab unfuk anak ke ayah diputus

secara mutlak. Namun para ulama masih menyangsikan seandaingra

anak tersebut adalah dua orang putri, apakah bapak yang me-libn

istrinya itu boleh menikahi anaknya?

HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidz, dan lbnu Majah.
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Redaksi .,fr;i hr j,6 ,15 Ui)ti 'k"rr,udiun kedrnny,a melakukan

li'an sepern yang difirmankan Allah S" fdak menjelaskan penyebutan

penghapusan garis kefurunan anak ke bapak dalam li'an, tanya saja hal

itu ditetapkan melalui dilalah. Karena ayat Al Qur'an !,ang
membicarakan masalah l'an menr.rnhrt agar snmi bahr,m dia

adalah orang yang jujur dan hal ifu k€mbafi ke pengalaran yang

dibuatrya, sementam pengaktnnnln ifu mencakup penghapr:san garis

kefurunan anak dariryn.

Redaksi ,*>U:5, ',fr. Oilt ndan Miau mernisahkan antara

pasangan yang saling me-li'ail'menimbulkan korrsekuensi bahwa li'an

ifu menyebabkan terjadinp pernisahan antara dua pasangan suami istui

yang saling me li'an secara lahiriah.

,f. 'u|Y;;'; ,itt e ?nr 'u*, 
';; G: * -rY1

,:,?i 6b c,:r4 i:;t!,,Sui ;u'r r),Lht * upt Sy;r$
eqiut * :JG ,n" :JG rfllt:l ,y *, ivh, ,5. ,]tiut
:JG .urj W\:Jti t'6)rf o WLk M ,JG .',* ,Jv
'ot ;; r:1j :Ju ,:6'f U; or<- oi ,# :Js 9lJ; Gd 

"fu.'rt>'e7 ok
326. Diriwayatkan dari Abu Humirah 6, dia berkata' Suatu saat

seorang pria dari keturunan bani Fazarah datang menemui Nabi $, lalu

berkata, "Sesungguhnln isfuiku telah melahirkan s@rang anak 1nng
berkulit hitam?!" Mendengar ifu Nabi$bertanSn, "Aplah engl<au

mempunyai seel<or unb? Pria ifu menjawab, Ya." Beliau bal<ata,".Ap
wamanya? Pria ifu menjawab, uMerah.n Miau bertanya lagtr, "Apakah

ada yang berwama abu-abu (umna gelap) ? P-tl'^ ifu menjawab, 'Ya ada
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yang bertLrama abu-abu." Beliau berkata, "Dadttpna ifu bba terjadi?

Pria menjawab, "Barangkali dari gen bawaan." Beliau menjawab, Tni

pun bisa jadi bawaan gm 7"1ur*r*!t27l

Penieliasant

Hadits ini menegaskan bahr,ra ungkapan sindiran atau tidak

diungkapkan secara langsung unh.rk menghapr.rs garis keturunan dari

anak tidak menimbulkan konsekuensi sanl$i lndd- Seperti ifulah 1nng

dikemukakan oleh ulama, narnun hd ini pcrlu ditinjau kernbali sebab

pria itu datang menemui Nabi $ unfuk merninta fatran, sernentara

kondisi darurat mendesaknya untuk menyebutkan hal ifu dan tidak

menimbulkan konsekuensi sanksi hukum atau b2ir bagi pihak 5nng

merninta fatwa.

Selain itu, hadits ini menrpakan dalil gang menjelaskan bahwa

perbedaan wama kulit antara sang bapak dan anak, putih atau hitam,

tidak langsung divonis garis keturunan hanrs dipufus. Ketetapan hukum

dan argumennya telah dikemukakan oleh Nabi $. Namun ada juga

yang membolehkan penghapusan garis keturunan anak dari bapaknya

kalau kulibrya yang satu sangat hitam sdangkan yang lainnSn sangat

putih.

Kata ai]tr adalah jenis wama cendenrng getap seperti wama

abu-abu. Wama abu-abu pun disebut luga dengan O1\1. Bentuk

jamakngra adalah t jj.

Ulama Ushul Fikih meniadikannln sebagai dalil dalam kasr.rs

pemberlakuan qiyas (analogi), karena Nabi $ mernbandingkan

kemiripan anak pria tersebut meskipun warrrir kulitn5a berbda dengan

anak unta yang kulitrya berbeda dari induknga. Beliau juga

HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmi&i, hnu Majah dan
Ahmad.
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mengemukakan argumen llang memuaskan, !,aitu gen kettrunan. Hanya

saja kerniripan tersebut berkaitan dengan fisik, sementam permasalahan

yang muncul adalah kerriripan dalam ketetapan hukum syariat.

,r: U r;a'&?-r :Uu k- ior ,set 
-tu| p -rrv

€l';.t ui isr Jh 6- :3L ib .db G t) ; *') fG,
c;:r? JG|.* jy,ut ,l-,.r of;'eV ,fGj oJ i*
'hi ,.u,5.: u €.1 "ilt &'sj ,ar J;, V 6i r"n :fi)
* :Ju; -^#,8 W "f; 

,* jt'*j;r-\t ,)i )t J;,
G- + ,F*t') .:;At ,*W: ;r;ts,:trSt ,-,e:) ;. :* ,;- ,tt

t,, ,.u;;-; e til:',r-

327. Diriwagratkan Aist/ah &, dia berkata: Suatu ketika Sa'ad

bin Abi Waqqash dan AM bin Arn'ah berfiloi tentang seorang anak.

Sa'd berkata, \[Iahai Rasulullah, anak ini adalah putra saudamku Utbah

bin Abi Waqqash. Dia telah bersumpah kepadaku bahwa anak itu adalah

putranya. Silakan lihat sendiri kemiripannya." Sementara Abd bin

T,:rrn'ah berkata, "Anak ini adalah saudamku wahai Rasulullah. Dia

dilahirkan di atas ranjang ayahku dari hasil hubungannya dengan budak

wanitanya." Tak lama kemudian Rasululluh # melihat kemiripannya,

lalu menernukan ada kerniripan 5nng sangat jelas dengan Utbah. Setelah

itu beliau bersaMa, 'Anak ifu manjadi milikmu wahai Abd bin Zam'ah.

Anak adalah hak a nS pemilik mnjang dan bagi tnnita yang buzina

adalah mjam. Berhijablah darnp unhai &udah!'Setelah kejadian itu

dia tidak pernah lagi melihat Saudah sama sekali.21z

212 HR- Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, hnu Majah dan Ahmad.
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Penjelasan,

Kata e;\ dibaca Zam'ah menurut bacaan mayoritas lrang

berlaku. Ada juga yang membacanln Zama'ah.

Hadits ini merupakan dasar hul{um yang menegaskan bahun

nasab anak dihubungkan dengan pernilik mnjang, meskipun teriadi

hubungan badan yang diharamkan. Sebagian ulama Maliki

menggunakannya sebagai dalil unhrk menetapkan salah satu kaidah dan

dasar hukum yang dianut mereka, yaifu ketetapan hukum di antara dua

hukum. Contohnya, salah satu cabang atau sub masalah memiliki

kemiripan dengan dasar hukum yang beragam, sehingga ketetapan

hukum yang diberikan pun berbeda-beda dan fidak boleh dikerucutkan

pada salah satu dasar hukum.

Penjelasan dari hadits tersebut adalah, pemilik ranjang menuntut

agar garis kehrrunan anak tersebut dihubungkan pada Zam'ah,

sedangkan dari sisi kerniripan menunfut garis keturunan anak itu

dihubuegkan dengan Utbah, sehingga garis keturunan itu diberikan

berdasarkan pemilik ranjang. Dengan dernikian perkam pernilik mnjang

tidak dikerecutkan pada salah satunya, sehingga terjadi keharaman

antara anak itu dengan Saudah. Di sini aspek kemiripan tidak digrrnakan

secara mutlak sehingga garis kefurunan anak ifu dihubungnakn dengan

Utbah.

Para ulama berpendapat bahwa inilah penafsiran yang paling

baik, karena apabila sebuah cabang masalah berotasi di antara dua

dasar hukum, maka salah safunya dihubungkan secara muflak, lalu

aspek kemiripan anak tersebut dibatalkan dari sernua aspek. Begitu pula

apabila yang dilakukan pada yang kedua, dan garis kefurunan anak ifu

dikerucutkan padanya, maka ifu menjadi pembatal ketetapan hukum

kemiripan dengan yang pertama. Apabila anak itu dihubungkan dengan
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salah safu dari kedtn pria tersebut dari safu aspek, maka 57ang paling

utama adalah membatalkan yang lain dari semua aspek.

Namun hal ini bisa dibantah bahwa gambaran pertikaian tersebut

adalah apabila cabang rnasalah berotasi pada dua dasar hukum syariat,

maka hukum syari'at hanrs menenfukan garis ketururnn anak tersebut

pada salah satu pria tersebut. Di sini hukum q,ariat han5n boleh

menenfukan garis ketunrnan anak ifu kepada pemilik ranjang,

sedangkan aspek kemiripan fidak mengharuskan garis ketr-rnrnan

dihubungkan kepada seseoftmg secam syar'i. oleh karena ifu, redaksi

iS!- U- V o1,;ri "Dan buhiiablah dari anak itu wahai &udah' bisa

ditafsirkan sebagai findakan kehati-hatian dalam hukum dan

mengedepankan kepentingan yang bersifat fisik, tdak unfuk

menjelaskan ketetapan hukum qTariat yang bersifat wajib atau mengikat.

Buktin5n, seandainya kita menernukan kemiripan pada salah seorang

anak yang bukan milik pemilik mnjang maka kami tdak menetapkan

safu hukum untuk itu- Selain itu, perintah berhijab kepada Saudah

hanya karena meninggalkan perintah yang mubah berdasarkan

perkiraan adanya status mahram, yaifu kembat dekat.

Redaksi U -tL 
"anak itu manjadi milikmd'maksudnya adalah,

menjadi saudaramu.

Redaksi ftj4:tl7r "g*a ketwunan anak itu dihubungkan ke

pemilik ranjangl' maksudnya adalah mengikuti nasab pemilik ranjang

atau ditetapkan secara hukum kepada pemilik ranjang atau 5nng sama

dengan ifu.

Redaksi ';at gd;'sdangl<an bgi wanita 5nttg bezina itu

kekqeq.nad' maksudnya adalah, tidak mendapatkan apa-apa terhadap

tunfutan yang diajukannya. Hal ini seperti Snng dikemukakan dalam

hadits shahih,

431IhkamulAhkam



.trj k i{:,t .-j(ir'u;'4b;-ia oU

"Apabila dia daAng untuk meminta uang hasil panjualan aniing

mal<a penuhilah tangannSa dengan bnah."

, Ini adalah ungkapan akan kekecetdraan png didapatinSn dan

ketidakberhakannya mendapatkan hasil penjualan aniing. Para ulama

mernberlakukan redaksi ifu seperti teks yang tqrtera dan menempatkan

kata a/ hajr sebagai ungkapan rajam 5nng berhak dijalani oleh pelaku

zina, karena ti{ak sernua wanita yang berzina tnrus dijatuhi hukuman

mjam, teltapi berlaku bagi pasangan yang sudah menikah. Oleh karena

itu, kata al &ii "wanita yang berzina'tidak diberlakukan secam tekstual

dalam keumumannya. Apabila kita memaknain5aa seperti Snng telah

dikenrukakan, yaifu kekecer,vaan terhadap tuntutan yang dikemukakan,

maka ifu bersifat urnum unh.rk sernua hak puina. Asal hukumrya adalah

mernberlakukan yang bersifat umum pada benhrk yang diinginkan.

,k yt J;t'ot 'uiti 6 W.i,r ur.r 
-$G;e -rv,r

',si'jf iw .*:'.,,r;l bi ,irrli * y; *i ;a b,

'F \ 1ui ,*) ;. d;b {rG ,;. i:) j1 turp i):pLl
a

. C. c I,3 I,.
rtulr oii

.ut$'):iJ oV :p 6:
328. Diriwayatkan dad Aisyah S, bahwa dia berkata:

Sesungguhnya Rasulullah & p.-ah datang menernuiku dalam keadaan

senang dimana raut wajahnya terlihat bercahaya, kemudian beliau

berkata, 'Tidakkah engkau tadi melihat Mujaziz melihat hid ibn
Haritsah dan Usamah bin hid?' Kemudian beliau berkata lagi,

'Sungguh telapak kaki ini memiliki dengan gng lain.u
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Dalam redaksi lain disebutkan, 'Mrirazziz adalah orang yang

paling ahli mengenali 1q61.'zts

Penjelasan,

Redal{si *i ;-it't'mut wajahnyan maksudnga adalah, garis-

garis yang terdapat pada dahi. Bentuk trnggal dari kata ini adalah 6F)
du" 6yt. Sedangkan benhrk jamaknya adalah (Jlr-[ dan bentuk

jamaknln bentuk jamak adalah G*ll.
Al Ashma'i berpendapat, bahwa maksudnya adalah garis-garis

yang terdapat pada telapak tangan seperti halnya garisgaris yang ada

pada dahi.

Ulama fikih Hijaz dan kelompok yang mengikuti mereka

menggunakan hadits ini sebagai dalil terhadap salah satu dasar hukum

mereka, yaifu praktek menggunakan cara qryfah (mencari jejak),

dimana ada kemiripan dengan menghubungkan garis keturunan anak

dengan salah satu omng yang menyetubuhi wanita saat suci, tidak dalam

semua gambaran tetapi hanya sebagiannya saja.

Aspek hukum yang diambil dari hadits tersebut adalah

Nabi $ merasa senang dengan hal tersebut. Menurut Imam Asy-Syafi'i,

biasanya Nabi $ tidak merasa senang dengan sesuatu yang batil atau

tidak benar. Namun Abu Hanifah dan sahabatrrya berpendapat beda,

mereka beralasan dari hadits tersebut bahwa tidak ada peristiwa yang

membuktikan garis kefurunan anak dihubungkan dengan orang yang

213 HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah, dan
Ahmad.
Abu Daud berkata, "Aku mendengar Ahmad bin Shalih berkata, 'Ketika ifu Usamah
berkulit sangat hitam seperti arang, sedangkan Zaid berkulit putih layaknya kapas'.

hunya adalah Ummu Aiman mantan budak Rasulullah # yang berkulit hitam dan

berasal dari kefurunan Afrika."
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masih diperdebatkan, bahkan tidak dihubungkan dengan orang SBng ada

dalam kondisi atau tempat pertikaian. Usamah ketika itu dihubungkan

dengan garis kefurunan 7-aid, tanpa ada yang membantahnya. Tetapi

garis keturunannya kemudian dipermasalahkan oleh omng-omng kafir

unfuk mengkonfirmasi wama kulit Usamah dengan ayahnya, pitu hitam

dan putih. Ketika keduanya menutupi kepala mereka berdua, telapak

kaki mereka masih terlihat sehingga Mujazzaz menghubungkan garis

kefurunan Usamah kepada Zaid, sebagai benfuk bantatnn terhadap

tuduhan orang-orang kafir lantaran mereka mengakui ketetapan hukum

qlpfahdan membatalkan tuduhan ifu adalah sebuah kebenaran.

Selain itu, Nabi # tidak pernah merasa senang kecuali ketika

mendapati sesuatu yang benar atau hak. Orang-orang tadi menjawab

bahwa meskipun ifu memang ada dalam benfuk khusus, hunya saja dia

memiliki sisi yang bersifat urnum, yaitu indikasi kemiripan pada garis

keturunan. Oleh sebab itu, kami lebih memilih sisi hadits ini dan

mengamalkannlp.

Ulama rrndzhab Asy-Syafi'i berbeda pendapat tentang qipfah,

apakah ini merupakan kelebihan yang khusus diberikan kepada bani

Mudl! atau tidak? Sementara yang diladikan sebagai tolak uhr adalah

kemiripan dan ini tidak ada pada diri mereka secara khr.rsus? Atau

dikatakan bahwa mereka mempLlnyai kerrampuan atau keahlian yang

tidak dimiliki oleh orang lain. Apabila sebuah nash dikhususkan dengan

satu sifat yang mungkin digunakan, maka tidak boleh diabaikan karena

bisa jadi menjadi malsud syariat.

"Mujazzaz" masih diperdebatkan oleh ulama madzhab Asy
Syafi'i, apakah itu melibatkan sejumlah atni qigafah atau cukup safu atrli

qryfah saja? Sebab Mujazzaz hanya safu-safunya omng png ahli dalam

bidang ini dan ini pun tidak bisa dibantah sebab tidak termasuk

perbedaan yang tidak mungkin terjadi" Apabila kesimpulan gnng diambil
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dari hadits ini adalah cukup dengan satu ahli qpnfah, maka ini tidak

termasuk perbedaan png mustahilseperti gnng kami kemukakan tadi.

Redaksi 1riii1 "barusan saja" maksudnya adalah, sejanak setelah

perkataan ifu diutarakan. Riwayat ini fidak menyebutkan tindalon

Usamah dan Zaid gnng menufupi kepala mereka namun kedua telapak

kaki mereka terlihat. Ini tentunya merupakan tambahan redaksi Snng

bermanhat karena ifu mernbuktikan kebenaran qilpfah tersebut.

Diriwayatkan bahwa ada tiga jenis ilmu yang dimilih orang Arab

zarnan dulu, 1nitu: lal Sgnhh, bl llafah, dan (c) @Wkh.

Siyrafah adalah keahlian mencium tanah unfuk mendeteksi atau

mengetahui jalur yang dilev,rati atau keluar dari jalur ynng dila,vati.

Ipfah adahh keahlian mengusir burung dmt bthag4rur serta

m€ngtndirkan pikiran posifif.

qrtafah adalah k€ahfan menrprdiksi sisi kesamaan untuk

menghubungkan seseorang dengan garis keilr.nunan.

2la gp. Al Bul&ari di beberapa ternpat dengan redalsi yang hampir mirip, Mr.slim
dan Ahmad.

Jpt ;i iv & ?tt oft'er'A, yi,-- ;);i, -rr r
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329. Diriwayatkan dari Abu Su'ra ef I{hudri tg, dia bqkata: Azl
pemah disebutkan kepada Rasulullah S, kemudian beliau berkata,
u {lnh)k apa salah seorang dari kalian melakukan hal itu? -beliau tidak

mengatakan, salah seorang dari kalian tidak boleh melakukannya-,

karena sungguh tidak ada satu jiwa yang diciptakan melainkan Allah-lah

yang m en c ip taka nny,a." zt+
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Penielasan:

Ulama berbeda pendapat tentang hukum azt (mqge)uarkan

sperna di luar vagina). Ada ulama yrang merrbolehkan mernpmktekkan

azl sqara mutlak, karena apabila meninggalkan asal bersenggama saja

dibolehkan, maka meninggalkan mengelrnrkan spenna pun boleh.

Pendapat ini kemudian di-tarjih oleh ularna rnadzhab Asy-Syafi'i. Ada
juga ulama fikih yang mernakruhlmnn!,a bagi suami kecuali apabila

diizinkan oleh istrinya yang berstafus merdeka, dan untuk budak wanita

kecuali dengan izin majikannya, karena keduanya mernpunlni hak

terhadap anak yang dilahirkan. Sernentara azl int tidak dimakruhkan

untuk as-sarai (budak wanita yang diarnbil unhrk berjirna) karena

dengan mengeluarkan sperna di dalam uagina berpotensi menimbulkan

kehilangan harta. Inilah pendapat png dianut oleh madzhab malih.

Hadits ini. menegaskan bahun garis keturunan anak tetap

dihubungkan kepada keturunan aslin3n meshpr.rn ada pmktek ad.lnilah
pendapat yrang dianut oleh mayoritas ahh fihh.

lf k ,iu 
Y.?:' *t t' + i *,, -f'.

o-t?t,b up'^b ;sI- t* ok l,l,S fr if$,
330. Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah,{h, d; berkata,

"Kami pemah melakukan azl saat Al Qur'an (wahyu) masih difurunkan.

Seandainya itu termasuk perkara yang dilarang, sudah barang tenfu Al

Qur' an melarangny6. n215

Penjelasan:

215 HR. Al Bukhari, Muslim, dan Ahmad.
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G:: ,1i strt

Hadits ini digunakan sebagai dalil yang membolehkan azl seara
mutlak. Dalam rnasalah ini Jabir bin Abdullah {g berargumen dengan

pengakmn Allah & terhadap praktek tersebut. Ini tenfunya argumen

yang aneh, karena bisa saja argumen itu bisa diambil dari pengakuan

Rasulullah $. Namun kondisi tersebut harus diketahui beliau, sementara

redaksi hadits di atas hangra menjelaskan bahwa Jabir mengambil

kesimpulan tersebut berdasarkan ketetapan Allah saja.

\, * ii,t Jit'*'^fr:.,; hr 'd:r'ri €j * -rr\
!r - ir; ';j - y.f A &\t b; a'; ,irr;. *j iL

. l.. rc-,

6t oJtat YA, ,ti'n:tt ,'i A 6 ugir U:, .'is
,:$tk 'Jt ,,1t \iL :Ju'ri ,r(tu. tL,

331. Driwa5ntkan dari Abu Dzar rg, bahwa dia pemah

merrdengar Rasulullah $ bersabda, "TidaHah mengaku-

ngaku memiliki huburgan nasab dengan aSahnya padahal dia

mengetahui gang sebenamya, kecuali dia manjadi kafir- Bamngsiapa

mengaku-ngaku sesuafu gang bukan miliknya, maka dia bukan bagian

dari golongan l<ami dan bersiaplah menempafi tempat dai api

neraka. Bamngsiapa mananggil ses@mng dengan sebutan kafir'atau

'musuh Allah', padahal oftng tersebut tidak seperti ifu adangm, maka

ifu balik kePadanY,z."2l6

Penjelasan'

.;fr,')6'rL

HR. Al Bukhari dengan rdaksi hadits yang mirip dan dia menyebutkan hadits
ini di beberapa tempat dengan penambahan serta pengurangan redaksi dari hadib
di atas.

437

216

IhkamutAhkam



Hadits ini menjelaskan bahwa findakan otang ltang

menghilangkan atau menghapus nasab yang telah dikenal dari dirinya

dan mengakui dirinya adalah keturunan lainn5n atau si fulan adalah

haram, dan termasuk perbuatan dosa besar karena menimbulkan

dampak negatif yang sangat besar. Sebelumnya kami telah

menyinggung masalah ini. Rasulullah # menetapkan qnrat mengetahui

karena garis kefurunan atau nasab kadang berkernbang seiring derrgan

semakin banyak bapak dan kakek sehingga sukar diindentifikasi.

Terkadang bisa juga terjadi perrsilangan nasab dari garis keturunan

wanita, narnun hal ifu tidak disadari. Oleh sebab ifu, harus memenuhi

syarat mengetahui.

Redaksi 'f lt "melainkan dia manjadi kafi?o se@ra zhahir

ditinggalkan oleh jumhur ulama, sehingga mereka perlu

menakwilkann5n. Ada yang menafsirkann5n dengan kufur nikrnat atau

penggLrnaan kata kufi.r di sini karena mendekati kekufuran lantamn

besamya dosa yang ditimbulkan, sebagai benfuk penyebutan sesuafu

dengan istilah yang mendekatin5n. Atau bisa juga dikatakan bahwa

penafsirannya kepada pelakunya dibolehkan untukn5n.

Redaksi 'i A 6 ug:l gi 'barangsiapa mengaku-ngaku sesuatu

yang bukan miliknya" mencakup pengaktnn yang tidak benar, seperti

mengaku merniliki hak dari harta padahal tidak ada haknya di situ.

Ancaman yang ditawarkan bagi pelaku ini adalah siksa api neraka

karena sabda Nabi $ bersabda, srht 6 'olk ?flt "mal<a sitakan

menempati tempat dari api nemka" menunfut adanya sanksi

hukuman masuk neraka. Sebab opsi yang ditawarkan dalam penyebutan

tersebut mengukuhkan adanln hulem asal.

Menurutku, hadits ini mencakup pengakuan yang dikemrukakan

oleh para ahli fikih, yattu nash musakhkharyang dilakukan atau diakui

dalam beberapa benfuk, unhrk menjaga sketsa pengakuan dan jawaban.

Musakhkhar ini mengaku sesuafu yang disadarinya bukan miliknya,
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sedangkan hakim yang bertugas mengadilinya mengetahui hal itu.
Tindakan menjaga perafuran yang telah ditetapkan dalam syariat

berlaku hingga ada ynng mengkhususkan keumuman tersebut. Tujuan

utama dalam peradilan adalah memberikan hak kepada pihak png
berhak. Oleh karena ifu, menerobos ketetapan hukum ini bersamaan

dengan dicapainya fujuan peradilan dan menetapkan bahwa itu wajib,

lebih utama daripada menentang perintah hadits ini dan memasukkan

diri ke dalam ancarnan keras yang dikemrukakannya. Inilah cara lnng
ditempuh oleh para sahabat Maliki, yaitu fidak bersikap ekstuim

terhadap ketetapan hukum tersebut.

Redaksi q ',t-tl "maka dia bukan golongan kamiu ditafsirkan

oleh sebagian ulama terdahulu bahwa dia bukan orang yang sama

dengan kami, untuk menghindar dari pernyataan kekafirannya. Hal ini

seperti seorang ayah 5nng yang berkata kepada anaknya ketika menolak

sebuah prilaku atau tindakan anaknya, ;r'dJ "Kamu bukan bagian

dariku." Ini mengesankan sohh-olah menafikan sesuafu lantaran tidak

menghasilkan. I(arena yang diinginkan oleh sang ayah adalah sang anak

memiliki kesamaan akhlak mulia dengann5n. Ketika buah atau hasil itu

udak ditemukan, sang a5nh pun menafikan garis ketumnannya sebagai

sikap hiperbola.

Sedangkan orang yang menyebutkan otang lain sebagai "kafir,"

menerima konsekuensi seperti yang disebutkan Nabi $, * j,
maksudnya adalah predikat itu kernbali kepada diri si penyebut.

Allah & berfirman,

@:trj6*fry
"sesungguhn5a dia marynngka bahwa dia sekaltl<ali tidak akan

kembali (kepada Tuhann5a)." (Qs. [84]: 14)
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Maksudnya adalah kembali dalam keadaan hidup. Ini tentunp

merupakan an@rnan kems bagi orang yang memvonis muslim yang lain

sebagai "kafir," padahal orang yang dituduh tidak seperti ifu. Inilah

kondisi yang sering terjadi pada sejumlah ahli kalam dan orangorang

yang menisbatkan diri kepada ahli hadits lantamn perbedaan akidah

yang mereka anut, sehingga mereka menyikapi laq/an atau omng yang

berseberangan dengan mereka secara keliru atau ekstrim, bahkan

menvonis orang tersebut sebagai kafir. Ancaman dalam hadits ini

tenfunya mencakup oftrng-omng seperti itu, kalau mernang pihak 3nng

berseberangan dengan mereka tidak seperti SEng difuduhlen.

Ulama berbeda pendapat seputar pengkafiran dan sebabnln,

sampai-sampai ada ulama yang menyusun sebuah buku khnsus tentang

masalah ini. Yang perlu dipertimbangkan adalah, referensi pendapat

madzhab, apakah itu adalah pendapat madzhab atau tidak? Oleh karena

itu, orang tersebut mengatakan, omng gnng membuat gambar atau

pafung adalah kafir, karena mereka patung atau garnbar,

dan itu adalah benhrk penyernbahan kepada selain Allah 8. Siapa pun

yang menyernbah tuhan selain Allah rnaka dia diq;atakan l€fn Orang

orang seperti ifu pula mengatakan bahwa omng Mu'tazilah juga kafu

karena mereka -padahal mereka telah mengakui ketetapan hukum

sifat-sifat Allah-, mengingkari sifat-sifat Allah. Oleh sebab itu,

konsekuensi omng lnng mengingkari sifat-sifat tersebut adalah

mengingkari hukumnya, dan orang lrang mengingkari rnaka

dia kafir. Begifu pula dengan Mu'tazilah yang menisbatkan kekafiran

kepada kelompok selain mereka dengan cara ma'aaL

Yang benar adalah, ahli kiblat (orang yang bemgam Islam) siapa

pun tidak boleh divonis kafir, kecuali jika dia mengingkari kaetapan

syariat yang sampai secara mutav,tatir, sebab ketika ifu dia telah menjadi

pendusta atau orang yang tidak percalra terhadap syariat. Sikap tidak

menerima ketetapan hukum yang baku atau pasti tdak bisa dijadikan

sebagai tolak ukur pengkafiran, tetapi tolak ukump adalah sikap tidak
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menerima atau menolak lmidah am'i5ryah qathlj4nh (pendengam 5nng
pasti), baik caranya maupun dilalabnya.

Sebagian ulama Ushul mengemukakan hal ini dengan maknanya

bahwa orang yang mengingkari cara penetapan hukum syariat tidak

divonis kafir, seperti orang ynng mengingkari ijma. Sedangkan oftmg

yang meningkari syariat setelah mengakui dengan caranya, maka dia

boleh divonis kafir sebab dia telah berbohong. Sebagian ahli kalam pun

menukil bahwa aku hanya menvonis kafir bagi orang yang mengkafiriku.

Barangkali sebab ungkapan ini tidak diketahui oleh sebagian orang,

sehingga dialihkan pada maknanya yang benar. Padahal, ungkapan

tersebut pantas dialihkan pada maknan5n bahwa hadits ini telah

menyinggung tentang orang memanggil oftmg lain sebagai orang kafir,

padahal dia tidak dernikian, rnaka vonis itu kernbali pada diri yrang

menvonisnln.

S€lain itu, Nabi $ juga pemah b€Nsabda, "&mngsiap
mangablan lafu kepda audamn5a, nnka slah sfu dari kduanya
kernbli dengan status kafr tasebut.'

Ini mengesankan bahrrn seolah-olah ahli kalam itu mengatakan,

hadits ini menegaskan bahwa stafus kafir ifu jatuh pada salah sahrnya,

entah orang yang mengkafiri atau yang dikafiri. Apabila ada orang yang

menvonis diriku kafir, maka predikat kafir ifu jatuh pada salah satu dari

kami, dan aku yakin bahwa aku bukan kafir. Jadi, predikat kafir itu
kembali kepada si penudufi.zu

2r7 Pengakuan yakin saja tidak cukup, karena bar{/ak orang pada hari ini menyangka
bahwa yakin dengan ajaran atau idiologi yang dianutnya seperti bid'ah, khurafat,
idologi paganisme seperti mendoakan orang mati, menyelenggarakan acara
perayaan bagi orang yang sudah mati, menjadikan hukum png dibuat manusia
sebagai sumber hukum utama, bukan hukum Allah, dan ajamn sesuah.r iainnya
yang dibuat oleh kelompok sufi kuno dan mengikuti langkah-langkah syetan yang
ingin merusak nama Allah serta menisbatkan tuduhan buruk kepada Allah tanpa
dasar ilmu. Mereka menyangka bahwa mereka yakin itu tidak termasuk perbuatan
kufur maupun syirik, bahkan itu adalah desain yang dibuat oleh ajaran Islam yang

dibawa oleh Rasulullah S dari sisi Allah. Jadi, apakah perkataan mereka itu harus
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KITAB PEI{YIJSUAN

& lt ,Si, JG :Jv t|{'hr gt g# i.t ,f -rrY
'rj;-'y 

Lva:)r'u iH ,;'S ,t ,ii7 4 e piif h'

.g:atlt or,gth.t ,g:,4r te

332. Diriwa3ntkan dari Ibnu Abbas IS, dia trerkata:

Rasulullah $ bersaMa tentang putui Hamzah, n.An frdak Inkl @ilru,
karena saudam jang hamrn dinilahi hri msb firyp dilnnn len pda
saudam sepersusuan, sqnqtbm db ilalah puti atdariku
sepersusua1q."278

Penjelasan:

Hadits ini menegaskan bahwa puhi dari saudara sepersusu.ln

haram dinikahi.

Redaksi .-l.3t b iF- t gblt'U '{F- "5ang dihanmt<an darr

hubungan sepersusuan adalah seperti gng dihammkan dari hubmgan

mereka itu harus dipertimbangkan? Tidak, sama selali tdak akan pernah, karena
kebenaran lebih terang dan jelas dan petunluk prg diikuti adahh petun uk

Allah #t.
2tB HR. Al Bukhari di bebempa tempat, Muslim, Ar.Nasa'i, Ibnu Majah dan Ahrnad.
Nama pubi Hamzah bin Abdul Muththalib masih diperdeba&an. Ada Srang

mengatakan, Umamah, ada juga yang berp€ndapat, namanyn adalah Salma,
Fathimah, Aisph, Amatr:llah atau Amarah.
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senasaUt menurut ulama, keturunan 5nng dihammkan berdasarkan

hubungan nasab ada tujuh, SBitu:

1. Ibu;

2. Anak pererrpuan;

3. Saudara p€rernpuan sekandung;

4. Bibi dari pihak bapak;

5. Bibi dari pihak ibu;

6. futri dari saudam sekandung (keponakan);

7. fuki dari saudari sekandung (k€eonakan).

Kerabat yang dari hubungan nasab ini juga

diharamkan pada hubungan sepersusuan. Mal{a ibumu adalah' semua

wanita yang menlusui Anda atau wanita lnng menyusui orang yang

menyusui Anda, ahu rryanita lnng men!,usui wanita yang melahirkan

Anda (ibu Anda) dengan pemantara maupun tidak; begitu pula wanita

yang melahirkan wanita yang menyusuinF dan fahl wanita yang

melahirkan dengan susu Anda atau disusui oleh wanita yang

melahirkann5n atau wanita menyusui dengan susu orang yang

melahirkannya, yaitu pubi Anda; anak-anak wanita tersebut yang

senasab dan sepersusunn; semua wanita yang menyusui ibu Anda, atau

disusui dengan susu ayahmu, yaifu saudara perempuanmu; wanita yang

dilahirkan oleh wanita yang menpsuimu atau fahl, saudara perempuan

fahl dan wanita yang menyusui serta saudara perempuan yang

melahirkannya baik yang senasab maupun yang sepersusuan, seperti

bibi Anda; wanita yang dilahirkan oleh wanita yang menpsui atau fahl,

sehingga termasuk saudari-saudan fahl dan wanita yang menyusui, serta

saudari dari wanita yang melahirkan keduanya, baik yang senasab

maupun sepersusuan, yaifu bibi Anda; wanita yang disusui oleh salah

satu nenek Anda atau disusui dengan safu susu nenek Anda yang

senasab maupun sepersusuan; putri anak-anak wanita yang mengrusui,
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hhl yang sepersusuan dan serrasab, lpifu puhi saudara Anda dan

saudari perempuan Anda; begitu pula unnita yang menylsui saudari

Anda atau disususi dengan susu saudari perernpuan Anda, putinSla, dan

cucunya yang sepersusuan naupun senasab, yaifu puhi saudari Anda

dan puki anak lakilaki yang disusui oleh ibu Anda atau disusui dengan

susu saudam Anda atau saudari p€rqnpuan Anda dan ctrcu dari wanita

tersebut yang sep€rsusuan maupLln senasab, 1taifu puti saudaramu; dan

anak perempuan setiap wanita Snng disusui ibu Anda atau distrsui

dengan susu a5nh Anda, cucu perernpuan dari anak unnita tersebut

yang senasab mapun sepersusuirn, yaifu anak-anak dari saudari Anda.

Ulama fikih telah menentulon ernpat u,anita lrarg tdak
termasuk dalam kategori rrnnita-unnita lnng hamm dinikahi dari

keumuman redaksi yang disebutkan dalam sabda Nabi $ Lblr'U'iF-

saudan senaab 5ang hamm dinikahi.'Mereka ifu adalah:

a) Ibu saudara laki-lah, ibu saudari s6msab, pifu ibu kandung

atau ishi bapak. Kedua wanita ini haram dinilotri. Seandainya ada

wanita lain yang menyrsui saudara Anda atau saudari p€rempuan Anda,

maka tidak dihammkan;

b) hu nafilah, baik puti atau isti anak laki-lald- Keduan5n hamm

dinikahi, sedangkan dalam hubungan sepersusuan, terkadang bukan

anak perernpuan dan iski anak laki-laki 5nng menyr.rzui wanita lain dari

nafilah

c) Nenek dari anak laki-laki senasab, entah itu adalah ibu atau

ibu isfui Anda. Keduanya hamm dinilohi. Dalam hubungan sepersusuan,

terkadang bukan ibu atau ibunya isti, seperti halrUn apabila ada rrnnita

asing dari anak 5nng menyrsui anak laki-laki. Setringga ibunla adalah

nenek dari anak lald-laki bukan ibu atau ibu dari istri;
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d) Saudari perernpuetn dari anak lald-laki senasab, karena bisa

jadi saudari tersebut adalah putri sendiri atau anak tiri. Seandainya ada

wanita asing menyrsui anak laki-laki Anda, maka anak perempuan

wanita yang men!,usui ifu adalah saudara bagi anak Anda, bukan anak

perempuan atau anak tiri.

Keempat wanita iriluh 1nng tidak masuk dalam kategori saMa

Nabi $ yang bersifat ulnurn diatas.2l9

Sedangkan saudara perernpuan dari saudara laki-laki tidak

diharamkan lantaran senasab atau sepersusuan. Iluskasinya adalah,

Anda mempunyai seorang saudara lakitaki dari ayah dan seorang

saudara perempuan dari ibu. Saudara laki-laki Anda yang seayah boleh

menikah dengan saudari perernpuan Anda yang seibu, yaifu saudari

perempuan dari saudara Anda. Sedangkan yang sepersusuan adalah,

wanita yang menyusui Anda dan men5nrsui wanita asing yang masih

kecil dari Anda, karena saudara laki-laki Anda boleh menikahinya, lraifu

saudari perernpuan Anda.

\t * ht Jytj6 'Uri 
r<;, iur tf t -us.G;* -rrr

.;irjr 'u{Hvi';i -Gb:SrLy,p": #
333. Diritra5ntkan dari Aisph ap, dia berkata:

Rasulullah $ bersabda, "fuungguhng hubungan sepersusuErn

279 Al Fakihani berkata, "Bahkan ada tujuh omng wanita. Wanita yang kelima adalah
seorang wanita boleh menikah dengan saudara lald-lah dari putra wanita ihr yrang

sepersusuan, bukan senasab. Keenam adalah seorang pria boleh menikah dengan
ibu dari paman atau bibi dari pihak ayah, bukan senasab. Ketujuh seseorang

menikah dengan ibu dari paflEn atau bibi dari pihak ibu yang sesusuan, bukan
serrasab."
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menghamrrrl<an menikah, sepefii haba audam kandug 5ary lnmnt
4iriku17.tr22o

'W ot.e-t -,;Ar nj nl-'J'l\,Uti W, -ryr
& dt o1V.,l ;L ,'i iiT ) !r$ :ii[' ti+a-ir J;l 6:rx

#'ri ,5, ,*3l'ri'; ,r,,:o;sr nj nliy'J,, *.?t,
6- :'i!' *; *.\t 'V yt J;t'rrb'.pn ,u;it *jif;t
,Ju" .trGt ii,^>'rf 

'"*,, ,*ti';'; ,tr!5t 31 ,.i,r J;,
.:,#_u.;;$yiiri d

u pA:St'u t;? ,irx ^*;;'.e;,ts li4 ,;1:;'iG
.#t.u?,F_

334. Diriwayatkan juga dari Aisynh, dia berkata: Sesungguhnp

Aflah -saudara dari Abu Al Qu'ais- meminta izin setelah a3nt hifrtb

turun. Dia kemudian berkata, uDerni Allah, aku tidak akan memberi izin
kepadanya sampai aku merninta resfu Nabi $, karena saudara Abu Al

Qu'ais ifu bukan orang yang menyusuiku, tetapi grang m€nyusuiku

adalah isfui Abu Al Qu'ais." Tak lama kernudian Rasulullah rnasuk

menemuiku, lalu aku berkata, 'Wahai Rasulullah, pria ifu bukan omng

yang men5nrsui diriku, tetapi. ishinln lpng tdah menlnrsuilu.n

Mendengar itu beliau bersabda, 'Berilah izin krydanga, karqn dia

parnetnmu, semqa dirimu berunfung."

.ij'l

220 HR. Al Bukhari denga redaksi 5nng beragama, Muslim, Abu Daud, ArNasa'i,
At-Tirrnidd, hnu Majah dan Ahmad.
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Urwah berkata, "Oleh sebab itulah Aisyah berkata, 'Mereka

mengharamkan dari hubungan sepersusuan seperti yang diharamkan

dari hubungan r**u6t. r22l

,Jd .d brT "f" ,:J;l '"r* o'itir ,y;: ,ls-rr o

ifrt ,)zlrf :iv {,!i'r:5 ,ii!' g!"; sl ,,*jga:i
it- i-,) ;f. \tt 'b lt J;r';1A 'Uti ,€1 fr,gi

.di-|.t; d G:,,*i uf*

.*r1\t t-;'t ni'tt 1h1, * ;u q?t) ,-:;at 6i

335. Dalam riwagrat lain disebutkan, "Suafu ketika Aflah

meminta izin masuk kepadaku, namun aku fidak kunjung memberikan

izin kepadanya. kernudiiin dia berkata, 'Apakah kamu memakai hijab

dariku, padahal aku pamanmu'. Aku berkata, 'Bagaimana itu'. Dia

berkata, 'istui dari saudara laki-lakiku menSlusui dirimu dengan susu

saudaraku ifu'. Aku kernudian bertanya kepada Rasulullah f$, lantas

beliau menjawab, 'Atlah banar, izinkantah dia menemuimu, semqa
engkau berunfungl."222

& lt J;, * ,yt ,Uv tib ir *?r W1 -rrr
u €i 'Ljj sr ,; ,!*ta c- :Jui $:t Lsyt *; ;r'\t

22r lbid.
222 HR. Al Bukhari dengan redaksi yang bemgam, Muslim, Abu Dau, An-Nasa'i, At-

Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.
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',y :aalt Cp ,',#,;t V'olri ,l-*tp r; ,Jd .*AU
o

.*t;:Jt

336. Dirirlaptkan dari Aisyah:$, dia berkata,: Sratu k€fika

Rasulullah $ datang menemuiku saat ada seorang pria di d€loflar.

Kemudian beliau berkata, "Walni Aisgh, siap priiz hi7 Aku

menjawab, 'Dia adalah saudan sepasusuanku.' Eleliau lantas ber*ata,

"Wahai Aisyah, perhatil<anlah siap sala sudam-atdanrnu! I(arqa
penrysuan itu hanSnlah bensal dan'kelapmn."2as

Penjelasan:

Redaksi tt?t U tty, ',perhatil<anlah siap aja sudam-

saudanmd' merupakan salah safu ungkapan sindirian, karena ada

kekhawatiran bahwa hubungan sepersusuan itu teriadi saat sudah

deurasa.

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahua kata 6r!

berfungsi unfuk mernbatasi, karena 5rang dirnalsud adalah mernbatasi

pen!rusuan yang diharamkan dalam kelapamn, bukan karena hanya

menegaskan penpsuan di wakfu kelapamn.

A- ?t 
'e"rf '^f, a ?nt *>, c r6jlr i ehL;e -rrv

'-Ti ,tS&31 '$ ,Uui ,it;7'a;l -i; ,."GL G: 4
,:.*i ,JG .,?;;:A ,iv;L3 ;a h, b'4'd,

.tKitbJl i oi'&.) i, t'6 :Jv .'i U;'-?i
223 HR. Al Bukhari dengan redaksi ynng beragam, Muslim, Abu Daud, furNasa'i,

dan lbnu Majah.
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337. Diriwayatkan dari Uqbah bin Al Harits 4&,, bahwa dia

menikah dengan Ummu Yahya binti Abu lhab. Kemudian seorang

budak wanita berkulit gelap datang lalu berkata, "Aku dulu menyusui

kalian berdua." Setelah itu aku menceritakan kasus tersebut kepada

Nabi,$, namun beliau menghindariku. Aku kernudian menyingkir lalu

menceritakan hal ifu kepada beliau, hntas beliau b€rkata, "Ehgaimana?

Dia meryangl<a bhsn db tdah manyusui lalian bqdua!224

Penlelasan:

Ada ularna yang mengatakan bahr,rn kesalsian atau sumpah

wanita yang m€nyusui seorang diri dalam losus p€n!rusuan diterima. Hal

ini dipahami dari hadib tersebut secara telrstual. Selain ifu, kesaksian

atau sumpah hdak u,anita pr.rr diterirna. Namun ada juga ulama 5nng
tidak menerinranp dan rnengpmrkan rnalma hadts tqsebut kepada

wara'. Hal ini dipertegas dergan sabda l,{abi S llni ii;i 'Uugairnan r

bisa padahal sdah dl6talon." Wara' dalant l€sus seperti ini sangat

lnnt.

Uqbatr bin Al Harts adalah Abu Sirun'ah. Wallahu a'lan.

224 HR. Al Bukhari dengan redaksi yang sama, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan
hnu Maiah dengan redalsi yang fdak ]uh berbeda.
Ummu Yahya bemama Gharnyyah. Ada juga yang berpendapat, Zainab.
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int Jy, er :JG ir hr ,i, flG /.:tlt i,P -rr,\
,!; U,q:Gi:P ht 6-; -k'u 4- * t {- \t,*
ldav ,gb ai.r i-rr\ ,*ta.i4,6\'nt',*Wtltr
,f frtei,Ar'6rl ,f ,',*i*U:)3';*" *W'&u
Ar,P .n;i h.t,"i: JG: .,F r#et,& it |;;|rv:
j6i .|ir -{*:osar :Jus a4a *i;r'ht * lt J;,
jC't,#j #'.*t, fr. JG, .:,* r''rt, ;, ul,!;vs

.Gr1)11;iul:;29

338. Diriwayatkan dari AI Bara bin Azib rS,, dia berlota: Suatu

ketika Rasulullah $ keluar (bersama sahabat SBng lain) dari Mal*ah,

kemudian putri Hamzah membuntuti mereka sembari Mata, 'Wahai
paman!" Kemudian dia disambut oleh Ali, lalu dia meraih tangan puti
Hamzah dan berkata kepada Fathirnah, "Bawalah pubi pamanmu."

Setelah itu Fathimah membawa puti Hamzah terseb-ut, hi.,ggu

membuat Ali, Ja'far dan Zaid bertikai. AIi berkata, "Aku yang lebih

berhak mengasuh putri Hamzah ifu, karena dia adalah pufui pamanku."

Ja'far berkata, "Dia ifu adalah putri pamanku dan bibinln berada dalam

asuhanku." Zaid berkata, "Dia adalah putri saudamku.n Selanjutrya

Rasulullah $ memberikan keputusan agar putri Hamzah ifu diserahkan

kepada bibi dari pihak ibunya dan bersabda,'"Bibi dari pihak ibu benda

pada posisi ibu." setelah itu beliau berkata kepada Ni, "hglau adalah

bagian dariku dan aku adalah bagian darimu." Unfuk Ja'far beliau

berkata, "Engkau mempunyai keniripn dengan pemual<an tubuh dan

perilakuku." Sedangkan untuk Zaid beliau berkata, "Engil<au adalah

saidara kami dan maula kami.'
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Penjelasan:

Hadits ini aslinSra berkaitan dengan bahasan pengasuhan. Hadits

ini mempakan dalil yrang menegaskan bahwa posisi bibi dari pihak ibu

seperti ibu ketika ibu zudah tidak ada lagi.

Redal$i itr ii;i 'i6.ix'biOi dari pitnk ibu puisinsa seperti ibd'

mempakan pemyraban y.ang menjelaskan bahun bibi adalah orang yang

paling berhak mengganti posisi dan pemn ibu dalam menjalankan fugas

Redaksi ini pun digunakan oleh sebagian kalangan untuk

merrberikan warisan kepada bibi sebagai ganti ibu dalam kasus warisan,

harya saja pendapat p€rtama yang lebih kuat, karena konteks kalimat

tersebut menjelaskan h+hal png global, menenfukan batasan hal-hal

yang global dan menernpatkan pemgrataan tersebut sesuai dengan

malsudnla. Inilah kaidah Ushul Fikih 1nng agung. Selain itu, aku pun

tidak melihat ada kalangan lrang menentangnf dengan melemparkan

pemyataan tentang rnasahh tersebut, bahkan mereka mengakui kaidah

tersebut, kecuali sebagian ulama tendahulu yang kami pemah temui.

Inilah kaidah pasti bagi orang yang mernperhatikan, meskipun banyak

mernunculkan Ergam sudut pandang.

Pernyataan menenangkan yang diungkapkan Nabi S kepada

sejumlah orang tersebut mernbuktikan kebaikan perilaku dan akhlak

beliau. Mungkin Anda sernpat bepikir bahwa ynng beliau ungkapkan

kepada Zaid memang sesuai karena findakan menghalangi Ali dan Ja'far

dari maksud mereka tersebut sudah tepat karena beliau memaksa

mereka unfuk mengungkapkan sesuatu yang menenangkan hati mereka.

Sedangkan Ja'far b€rhasil mernperoleh dengan

mengambilnya sebagai anak. Lalu bagaimana hal ifu bisa sesuai dengan

apa yang dikatakan kepdanl,a?
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Hal ini mungkin bisa dijawab bahwa hak pengasuhan anak

diberikan kepada bibi dari pihak ibu, sedangkan ketetapan hukum itu

dibuat unfuk Ja'far karena posisinya sebagai bibi, bukan karena sebab

lainnya. Dia sebenamyn fidak dihukurni derrgan sifakrSra, sehingga hal ifu

sesuatu dengan apa yang dikatakan kepadanya.
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KITAB QISH,ASH

j"r Jt-ri6 'ju 
*i, 1,r 4, trl.i' * * -rr1

t.o,A,
h' vr iir v bf 't4:i- * yr,pko ,*, *h, *
,4", G)")t'$t :P)i oL1, Yt ii'r Jh ,Ft

*t,!.;l). b r(i\ y;s,'!.,6ri

339. Diriunyatkan dari AMullah bin Ma'rud {}, dh berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Tidak halal danh seoftrng mlslim 5ru9
bemlsi bahwa tidak ada tuhan Snng bertnk dbanbah kanfr Atlah &n
aku adalah utunn Allah keanli dengan tiga afun, yaitut (a) omng gatg
telah menil<ah Sang bazina, h) omng 5ang nwnhnuh, dan (c) omIryI

5ang maningall<an agarrnntn dengan menjauhi Pnwh."%

Penjelasan:

Ketiga golongan orang tersebut adalah otang lnng bol€h

dibnnuh menurut ketelapn nash-

Redaksi *, J:Ft..Ji Xn' ltlt bf qX %qsatrsi bhvn tuk
ada tuhan png Mzak dismtbah kerah, Anah dan aku &lah
Rasulullah" seperti penafsiran terhadap redalsi Al! 'Muslim,'

sedangkan redaksi yttilI. iilfJr "yang berpisah dari jamaahn seperti

'rhtt (

HR. Al Bukhili dengan redalsi lrang erna, M.sEnt Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirmidzi, hnu Majah dan Ahmad.
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penafsiran redaksi gi;f 3ltit "orang yang meninggalkan agamanya

(murtad).' Yang dimaksud dengan jamaah di sini adalah jamaah kaum

muslimin dan yang dimaksud dengan memisahkan did di sini adalah

keluar dari keyakinan Islam. Inilah sebab yang mernbolehkan damh pria

tersetut boleh difumpahkan menurut consensus ulama. Namun ulama

fikih berbda pendapat tentang wanita, apakah dibunuh lantaran murtad

atau tidak? Menurut madzhab Abu Hanifah wanita Srang murtad tidak

d[atrfii hukuman mati, sedangkan madzhab yang lain berpendapat

bahwa wanita 5nng murtad dijatuhi hukuman mati.

Bisa juga kesimpulan yang dipetik dari redaksi lb6rlll. rit6lir

"5nng mantisahl<an diri dai jamaah"makna yang berbeda dari pendapat

yang dianut oleh ijma di atas, sehingga bagi orang lrang mengatakan,

penentang ijma tersebut adalah kafir merupakan oftrng Snng berpegang

teguh. Terkadang ini dinisbatkan kepada sebagian orang, natnun

permasalahannya tidak semudah 5nng dibayangkan karena kami telah

mengemukakan mekanisme penetapan seseorang sebagai kaftr.

Permasalahan ijrna yang mengernuka kadang disertai dengan

penukilan yang mutawatir dart pemilik syariat, seperti keunjiban shalat

misalnya, dan terkadang pula tidak disertai dengan riwa5nt yang

mutawatir. Riwayat atau penukilan yang mutawatir apabila diingkari

maka pelakunya divonis kafir, lantaran dia menentang sesuafu yang

mutawatir, bukan karena menentang ijma. Sedangkan riwayat kedua

apabila ditentang maka tidak divonis kafir. Bagian kedua ini terjadi

dalam kondisi dimana ada orang yang mengaku pandai menggunakan

nalar, hingga dia lebih cenden"rng menggunakan filsafat. Oleh karena itu,

dia berasumsi bahwa perbedaan yang ada dalam kejadian alam terjadi

karena perbedaan ijma. Dia juga berargumen dengan pendapat

kaldiigan yang mengatakan, "orang yang menentang ijma tidak divonis

kafir" bahwa orang yang menentang itu tidak boleh divonis kafir dalam

masalah ini.
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Ini tenfunya pernSntaan lnng sangat lqmah, lantaran

p€nglihatannlra mernang brrta atau sengaja pura-pura buta. Sebab

alam karena ijrna png telah disepalati dan ritryayat Snng

dinuhl dari pernilik q/ariat. Oleh karena ifu, omng 5ang menantang

divonis kalir lantaran dia mendak riuayat yarry mubvntir, bukan karena

menentaqg iirna.

Hadits ini digunal@n sebagai dalil 1nng menegaskan bahwa

otang !,ang meninggalkan shalat fidak boleh dibunuh lantamn

ifu. IGrena meninggalkan shalat bukan bagian dari sebab-

sebab ini -rnakzudryn penyebab seseorang trarus dibunuh, lnifu zina

yang dilakukan oleh orang yang telah menikah, merrbunuh dengan

senslaia dan murtad- rnaka Nabi $ telah meryrberikan izin unfuk

meniafuhi vonis hukurnan rrnti bagi ketiga pelaku tersebut dengan

redaksi nafry amm (benhrk p€niadaan secara umum) dan pengcualian

meninggalkan shalat dari tiga perkara 1o="$,11.226 Oleh sebab itu,

S!,aikh Imam Hafizh Abu Al Flasan Ali bin Al Mr.dadhdhal Al Maqdisi

mengunakannya s€bagai arllum€n dalam bait-bait stpir lpng
disr.rsunnya untuk omng 5Bng meninggalkan shalat. Bait-bait syair ifu

kernudian disernndungkan oleh Mufti Abu Musa Harun bin Abdullah Al

Mihrani, dia berkata: Al Haftzh Abu Al Hasan bin AI Mufadhdhal Al
Maqdisi bersenandung kepada kami unfuk dirinya,

"Amat ma ugi oftng yang mqlirlggplkan shalat, dan enggan

mandapt tantpt kanbli jang baik, apabila dia mangingkarin5a. Maka

cukup fuimu, dia mdeuafi sore hari bemnn fulnnnu dengan

226 ndak dimgukan lagi, merurut orang lrang memahami isi kardungan ayat-a1rat

Allah dan lisan Rasululhh batrun meninggalkan shalat adalah sama derrgan

merringgalkan agarna Ishrnr bedandaskan sebuah hadib s/ratrh Sprg diriwayatkan
dari Rasulullah fi, 'kmtgsiap matugall<an slnlat maka dia t&h kaffr."Dan
hadits lainnya yang s€rupa- Dan dengan berlandaslon dengan ffrman Allah E
dalam surah Ar-Ruum alBt 31, Dirikanlah shabt dan iansanbh l<amu tqtnsuk
omng-omrTl tang manryd<ttulan Alhh.'Dan ayat hinnla !,ang s€rupa dergan
ayat tersebut.
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kekufumn, atau meningalkann5n l<arena kqnalasan. Maka fufuplah

wajah Snng benar dengan sebuah hijab. I{arana AsyS5afil dan Malik

berpendapat. mengenai diinSa, bahun apabik dia tidak bertobat maka

dia dihukum dengan ujung pdang, sqnentara Abu Hanifah bqkab:
terkadang dia tidak difrndak dangan diabaikan, dan terl<adang dia

dipenjam karena penindakan. Namun gng masyhur dari Magai
pendapabzjn adalah menta'zim1n sehgai pelajamn dan hukuman

baginSa. Hingga dia berl<ata: adapun pendaptku: hendaknSa s@mng

imam men-b'dib-n5a (memberinSa pelajann) dangan berbgai
jang menuruhtga baik. Dan tidak memberlal<ulen hukum mati selama

dia hidup hingga bqtanu (ilaq di hari Akhir saat hinb. I{arqta hukum

asaln5n adalah dia diiaga, hingga dia melalrukan tisa (perl<am) tnns
berakibat kebinasaan bagirya, yaifu: kafir, metnbwuh dengan sangaja,

abu orang Snng sudah mmikah lalu benina."

Omng lang dinisba&an kepada pengikut madzhab Ma[ki

memilih pendapat 1nng tidak sejatan dengan pendapat rnaddrabqB,

yakni fidak menghukunr mati unnita png murtad. S€rn€ntara lrnam Al
Haramain, Abu AI Ma'ali Al Juwaini, mernperrnasalahl<an pendapat

madzhab Asy-Syaf i yang menetapkan bahwa wanita png murfad

dijafuhi hukuman mati. Kemudian sebagian ulama muta'akhkhirin
(kontemporer)ynng pemah kami ternuizz7 oryill menghilangkan masalah

tersebut berargumen dengan sabda Rasulullah #r,

J?t & h' 'u\u\ v bf r;ii5 ,b u6t JSI'ol'-;t
.g,3')ia* >L:rr iulj ,irr

"Aku dipeinbhkan unfuk metnemngi o-nno-nn hingga

mqel<a bersal<si bahv,n tidak ada fuhan Snng berhak disembah kecuali

227 Dahm Al Mashabih, Ad-Damamini berkata, "Aku kira dia adalah Syail.,h Qadtri
Nashiruddin bin Al Muna14ar."
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Allah, dan aku adalah ufusn Allah, mqdbil<an shalat sqta mqtunail<an

zakat-"

Aspek dalil yang digunakan dari hadits ini adalah bahwa Nabi $
menghentikan perlindungan terhadap orang 57ang menyahkan kesaksian

di atas atau mengucapkan dtra q;ahadat, mendirikan shalat dan

menunaikan zakat, karena konselmensi dari sesuafu hanSn bisa berlaku

atau terjadi dengan mempertimbangkan keselunrhannya, dan tidak

terjadi atau tidak berlaku ketika sebagiannya tidak terpenuhi.

Jika 1nng diinginkan adalah dengan dilalah manthuq
(arfi literal), yaitu saMa Nabi $,

'1c L ?1.o_t-l dtt , bW_& u6,'J.vi}i.;i

uAku dipainbhl<an unfuk mqnqangi oftngaftng hnga
merel<a bersksi bhun tidak ada tulwt 5an g bahak disqnfuh kquali
Allah dan aku adalah utusn Allah...-" Maka konsekuerrsi dari arti

literalnya adalah perintah mernbunuh karena alasan tOrsebut. Jika

demikian maka ifu artinya dia telah lupa karerra dia membedakan antara

kata 31Jr uV ASia$ dan {:Jr ,P ,]dJ/lt. Sebab muqatalah adalah

benhrk mufaa'alah yang membufuhkan teriadinSla safu interaksi dari dua

pihak. Sehingga izin mernerangi terhadap orcmg yang tidak melakukan

shalat Udak harus memboletrkan pernbunuhan yang fidak boleh

dilakukan kalau memang tdak boleh diperangi terhadaB pelakunya.

Tenfunln, seandainya ada s€jumhh orang meninggalkan shalat

dan mereka menegakkan p€rang terhadapnya, bahwa mereka harus

diperangi. Pertimbangan dan perbedaan hanya terjadi dalam hal orang

yang meninggalkan shalat tanpa memeranginya, apakah dia boleh

dijafuhi hukuman mati atau tdak? Jadi, perhatikanlah perbdaan antara

A c ca
.11 )! 'aJ1 I ol

d̂$
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istilah muqatalah dan qatL Selain ifu, izin memerangi tidak serta merta

memberikan izin membunuh.

Seandainya yang diambil adalah dari redaksi hadib yang paling

akhir, yaifu urutan perlindungan terhadap perbuatan tersebut, dimana

pemahamannya itu menjelaskan bahwa tidak ada konsekuensi Snng

dipelbleh kefika sebagiannya telah dilakukan, maka ini pun fidak baik.

Sebab, ifu adalah dilalah malhum, serrcntara perbedaan pendapat

tentang dilalah malhum masih mengernuka. Di samping ifu, kalangan

yang berseberangan denrgan ini tdak berpendapat dengan dilalah

mafhun- Seandainya itu digunalon, maka dilalah nanthuq dalam hadits

ini yang dikuatkan.

Penjelasan:

Ini adalah bentuk penghargaan Islam terhadap darah, sebab

urutan pertama dimulai dari yang paling penting kemudian yang

penting. Inilah hakikatnya, karena dosa sernakin besar dan menumpuk

seiring dengan dampak ne4atif atau kerusakan !,ang ditimbulkan atau

seiring dengan kerugian yang ditimbulkan atau kernaslahatan yang

hilang.

lnr Jyti6 'i6 ii; tr sa, #,U,1 i' * r -rr.
.o'63Jt dy$t?i,fii'; #-6 J'rl ,*i*ht *

340. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud ,&, dia berkata'

Rasulullah $ bersabda, uPerkara 
5nng perbma lali diputwkan di

tengah-tengah manusia pda Hari Kianat adalah perkam 4uru6.,228

HR. Al Bukhari dengan redaksi yang sama di beberapa tempat, Muslim, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Maiah dan Ahmad.
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Merusak tatanan kernunr.rsiaan ternrasuk perbr:atan dosa besar

dan tidak ada lagi dosa png lebih besar dariryp setelah lofir kepada

Allah &.

Secam tekstual, hadits ini mengandung rnakna bahwa skah

prioritas tersebut (perrnasalah darah atau perrbunuhan) dihhtrsuskan

dengan hul$rn 1Bng t€riadi pada rnanusia, dan bisa irya dirnalmai

bahwa itu bersifat urnurn dalam skah prioritas lrang

diteilapkan s@aftr mudak. Salah satu dalil yang menguatkan pendapat

pertama, adalah hadits yang menyebutkan,

.:^^b $r' r ;t;i- c'S::l Lt

'SaunggthnSa pqlan pqhnn Jnng diryhifingkan dari

seomng lnnb adalah slnlahlta."?'D

i' :+ '4Ar,JG&?s o1* *i i,F ip -rtr
Ju,G:;i:{* y; A r,:# } y,-,- U'-^#t;* :;
'i :ii 4j y; e*s-';3 - ,fu ;;. ir # J'-^;"1

,. . .a, !, *, . !, 9. t, tc u t . ' '

)y*. v.t a-aa2>) @) ,Je u. ,#lSt'.t:;';tb:u ;ai-rrJt irs
'o\t ,sut |&"- ,*1t 

"b'*1i *:, ;r'ht & 4t jl
229 AI Hafizlr Ibnu Hajar lFath Al Bad, Llf3l6) b€rkta, 'lni Edak bertentangan

dengan hadib Abu Hurairah 1nng diriwalradonryn w,am nnrfit','%trt-qqqulvrya
perl<am pqhna prrg dihittnTg dari sang hamba @a Han' Kiannt dakh
shahhya'. ffi. Pengarang kitab Srrnari. Sebab, hadits pertama berkaitan dengan
interaksi dengan maktrluk sedangkan png kedua bedraitan derrgan ibadah kepada
atau interaksi dengan Allah. hnam An-Nasa'i pun telah mergkompromikan
riwayratryra ini dengan hadib Ibnu Mas'ud dengan redaksi 'penkara pertama yang
dihihmg dari sang hamba adalah shalatrya, sedangkan perkam pertama !,ang
diadili di tengah-tengah manusia adalah p€rkam darah'.n
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,ti6;*-ki -lF L:*l'$'r- "3 ;-k ,*i #\t -b
,W'r;{),rjti t$;c ji ;$$iirfu)'o$ ,;rttr

;ry rju * '*, \#-'€"# ,,lG t j l: ;^ix f:
.g*",v rL-, #?u' *Ut'^i*truk gi lAL.

,*i;ai",,t2 i' ,Syt Su;:i: q.)b *'-y Gt
ih,au't ?i rio,'#48:'5,:&,h,, ;"'e'trL^* 4
,sr'tri:rju yfi'* pct, \fr"€".it tjGrW'oy

.:k ii,.b'

*'t+; hr ,k *t,syr;f ,** i # **l- G:
.i:iat ,y'u iu.'u;i ,t; ;gll

341. Diriwayntkan dari Sahl bin Abu Hatsrnah &, dh trerkata:

Suatu kefika Abdullah bin Sahl dan Muhaishah bin Mas'ud berangkat ke

Khaibar, sementara saat itu adalah hari perdamaian. Mereka berdua

kemudian berpisah. Muhaishah kernudian menemui Abdullah bin Sahl

saat telah teuras terbunuh dalam kondisi berlumuran darah, lalu dia

menguburkan jenazahnya. Setelah ifu dia datang ke Madinah, lalu

Abdurrahman bin Sahl bersama Muhaishah serta Huwaishah

keduanya adalah putra Mas'ud- berangkat menemui Nabi $. Setelah

sampai, Abdurrahman pun mulai angkat bicam, kernudian ditegur oleh

Nabi &, "Dahulukan Sang lebih tud, dahulukan gng lebih tua!'

Abdurrahman yang saat ifu omng paling muda dari mereka, langsung

diam, Muhaishah dan Huwaishah kemudian berbicara, Ialu beliau

bertanya, "Apal<ah'kalian berani bersumpah dan menuntut hak dari si

pembunuh atau dai rekan kalian? Mereka menjawab, "Bagaimana

kami bersumpah, sementara kami sendiri tidak menyaksikan dan
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melihat?" Beliau berkata, "I{alau bqifu orz,ng Yahtdi ifu bercunph
kepada l<alian sebngk lima pufuh." Mereka bertanp lagi, "Bagaimana

mungkin dengan sumpah-sumpah orang-omng kafir?' Mendengar ifu
Nabi $ kernudian membayar diSat tersebut dari kantong beliau sendiri.

Dalam hadits Hamrnad bin Zaid disebutkan: Rasulullah &
kernudian berkata, "Lima puluh omng dad kahn bqsumpah tahadap

satu omng dari merel<a, kernudian diblp, dazgpn bli 5ang melel<at

pda lehanya (keislamanryn).' Mereka berkata, 'ifu adalah masalah

5nng belum pemah lGmi sal$ikan iadi bagairnana kami bersumpah."

Beliau b€rkata, "I{alau bqtfu afu sunph oftng Yahdi sebn5ak lima

puluh sumpah dari mere.l<a mqnbefusl<an hntufu, l<alian." Mereka

berkata, 'Wahai Rasulullah, mereka ifu adalah kaum kaftr.u

Sedangkan dalam hadits Sa'id bin Ubaid disebutkan, "Mendengar
ifu Rasulullah S fidak senang membatalkan funfutan darahnya,

sehingga beliau pun mernbaSnr dendanln dengan serafus ekor unta

sedekah.''23O

Penjelasan:

Dalam hadits ini ada beberapa rnasalah yang mengemuka, 5raifu:

230 HR. Al Bukhari dengan redaksi yang bemgam dan di ternpa.t yarg berbeda,
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, AfTirrridd dan hnu Maiah.
Al Hafizh hnu Hajar lFath N hr|l2/7891berlota, "Sebagian ulama mengangka
bahwa ada kekelirun dari pihak Sa'id bin Ubaid, karerra ada peryataan dari
Yahya bin Sa'id dengan mengatakan, 'dari sisinya'. Kernudian sebagian ulama
menyimpulkan kedua riwayat t€rs€but dengan mernaknai bahu,a beliau mernbelinya
dari tnta sedekah dengan harta prg dibafr beliau dari sendiri. Atau

adatah beliau membalamyra dari uang baitul rnal Slarg disimpan untuk
kernaslahatan umat. Kata s€dakah di$malon secara mutlak dengan pertimbangan
mengambil manfaat darinya secon cuna-culla karena nrampu mern7elesaikan
pertlnian dan memperbaiki huburgan. Ada XrSa sebagian ulama yang
memakrninyra secara tekstr.ral. Oleh karena ihr, Qadhi [,l"adh menghika]ratkan dari
sebagian ulama bahwa mereka mernboletrkan mengalihkan harha zakat untuk
kepentingan urnurn, dan mereka berargurnen dengan hadits ini.'
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Pertama: khatsmah dibaca dengan harakat fathah pada humf

ha'dan sukun pada huruf fsa'. Kata Huwaishah dibaca dengan harakat

dhammah pada huruf ha' dan sukun pada huruf ya'. Terl<adang juga

huruf jza' diberi harakat tasydid (Huwaiylishah). Sedangkan Muhaishah

dibaca dengan hamkat dhammah pada huruf mim, fahthah pada huruf

^6a 
rrdan sukun pada huruf W'. Tql<adiang huruf gn' irn diberi harakat

tasgdid.

Kedua: hadits ini adalah dasar hukum yang digunakan dalam

kasus qasamah (sumpah dalam kasus pidana) dan ketetapan hukumqn.

Qasanah adalah sumpah dalam kasus pidana yang diambil dari pihak

penuntut , hak k€fika terjadi ketidaklelasan.zst Ada iuga !/ang

mengatakan, secara etimologi kata itu digunakan nama wali yang

bersumpah terhadap dakwaan pernbunuhan. Kondisi Snng

mernberlakukan qaamah ini adalah ketika tidak diternukanryn pihak

pembunuh dalam kasr.rs pembunuhan dan tidak tersedianya bukfi-bukfi

yang cukup. Sementam pihak korban pembunuhan melerrparkan

tuduhan pernbunuhan anggota keluargan5n kepada salah safu orang

atau sejumlah orang, dimana berhubungan dengan kondisi, pihak wali

tidak jujur berdasarkan rincian syamt Snng ditetapkan oleh ahh ftkih atau

sebagianngra.

Ketiga: kami telah menjelaskan tentang kata lauts dan

maknanya. Kemudian ulama mernbagi-baginya dalam beberapa

gambaran atau kondisi, yaifu: adanya korban atau orang yang terbunuh

di satu tempat atau ada pertikaian antara satu kubu dengan kubu yang

lain atau satu desa dengan desa yang lain. Sebagian ulama pun

menjelaskan makna desa di sini bahwa lingkungann5n kecil, dan

237 Dahm fui-Nha5nh disebutkan bahwa maksudngra adalah salah seorang saksi
bersumpah terhadapat pengakuan pihak korban sebelum terJadi pembunuh, bahwa
si fulan telah membunuhku. Sedangkan ada juga dua orang saksi yang bersumpah
unfuk menentang pengakuan tersebut atau ancaman yang dilemparkan kepadanya
atau lairurya. Kata ini sama dengan talawwub yang berarti mengotori. Contohnya,

vt3'ul iff (dia mengotorinya di tanah)."
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disyaratkan bahrra tidak ada penduduk lain selain mereka, karena ada

kernungkinan pembunuhan ifu bisa saja dilakukan oleh pihak lain.

Keempat: rdaksi [f )r5 e':rl*i;- 7t "Dia telah teqras

terbunuh dalam kondisi berlumuran darah' menunfut adanya (bercak)

damh s@ara n5nta dan luka 5Bng terlihat. Madzhab Asy-Syafi'i tidak

mersSnratkan luka maupun bercak damh dalam kondisi bukti yang tidak

kuat. Sementam menurut Abu Hanifah, kalau tidak ada luka atau bercak

damh maka sumpah tidak berlaku; kalau ada luka maka sumpah pun

dilaksanakan. Apabila ada bercak damh tanpa disertai luka, seperti

darah keluar dari hidung maka tidak perlu sumpah. Apabila darah itu

keluar dari mulut atau hidung, maka sumpah pun tidak dilaksanakan.

ulama madzhab AsySy"af i berargumen bahwa pembunuhan kadang

terjadi dengan cara mencekik, dan menahan salumn pemafasan

sehingga bekasnya bisa mengganti posisi luka.

Kelima: Abdurmhman bin Sahl adalah saudam kandung pihak

korban, sedangkan Muhaishah dan Huwaishah adalah puha Mas'ud,

yang juga putra pamannln. Nabi $ mernerintahkan mereka unfuk

rnendahulukan orcrng yang lebih fua dengan saManya, f$ |F
"Dahulul<an 5nng lebih fua, dahululan Sang lebih fual' Namun, ada yang

mengatakan, hak ifu berada pada pihak AMurmhman lantamn

hubungan kekerabatannya dan tuduhan pun menjadi miliknya, lalu

bagaimana dia diadili? Ini bisa dijaunb bahwa pemyataan ini bukanlah

hakikat fuduhan yang merupakan konsekuensi dari ketetapan hukum,

bahkan itu merupakan pemyataan unhrk menjelaskan kejadian png
sebenamyia dan menjelaskan luonologis kejadiannya. Atau bisa juga

dikatakan bahwa Abdurrahrnan menegremhkan pemyataan dan

pengakuan itu kepada oftmg gnng lebih tua usianln.

Keenam: menurut pendapat madzhab ulama HUaz, orcmg yang

mengajukan dalsilaan hukum berada pada posisi qasamah, yang diminta

untuk memulai sumpah seperti yang ditegaskan hadits, sedangkan
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riwayat yang dinukil dari Abu Hanilah berbeda dari ini. ini seolah-olah

mengesankan bahwa pihak lrang mengajukan dalslraan yang

didahulukan -dengan ragam ukuran atau qiyas pihak-pihak yang

berseteru- ditambah bukti yang lenrah kepada gugatannya disamping

begitu besamya permasalahan damh. Yang perlu diperhatikan bahwa

setiap kedua makna ini tidak memiliki alasan hukum tersendiri, sehingga

sev,rajamya setiap maknanya dikuatkan dengan alasan hukum tersendiri.

Ketujuh: sumpah yang dilakukan dalam qaamah adalah lirna

puluh kali. Ulama fikih telah mengernukakan alasan kenapa ada barynk

sumpah yrang diminta dari pihak pengaju dakwaan. Salah satu dari

ulama tersebut mengatakan, karena pemrbenarannya ifu berbeda dari

yang terlihat, sehingga perlu dihntkan dengan sejumlah sumpah. Ada

juga yang berpendapat, alasannln adalah menempatkan permasalahan

darah atau pernbunuh sebagai perkara yang besar. Hal ini dibangun

berdasarkan dua alasan hukum, 11aifu apabila dalnraan fiang diajukan

tidak dalam posisi ketidakjelasan pelaku, dan sumpah pun dialitrkan

kepada pihak yang dituduh. Selain itu, Imam AqrSlnfi'i mernilik dua

pendapat tentang banyak jumlah sumpah qasamah.

Kedelapan: redaksi b-'c;-J,a. 
"'fr-'&# 

"l<alau bqitu atu

orang Yahudi mqnbefuskan tunfutan lmlian dangan lima puluh

sumpaH' menrpakan dalil yang menegaskan bahwa pihak lrang

mengajukan gugatan bemda dalam posisi qasamah ketika mengajukan

penolakan atau abstain, bahwa sejumlah sumpah dibebankan bagi pihak

yang digugat. Dalam masalah ini ada dua pandangan madzhab, salah

safunya adalah mernberlakukan kedm pendapat itu, karena

penolakannya itu lantaran batalnya bukH yang lemah, sehingga

mengesankan tidak ada brkti F rg lernah. Yang lainnya adalah -ini
adalah pandangan yang lebih shahil> hanrs bersumpah sejumlah yang

ditenfukan berdasarkan hadits yang menjelaskan bahwa sumpah pihak

yang digugat seperti sumpah pihak yang mengajukan gugatan.
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Kesembilan: redaksi 'f+t:e ji'JJ4l6 l:h.Xt olcalian mqninb

hak dan pihak panbunuh abu ahabt kafian dahm riunyrat lain

disebutkan dengan redaksi '6r"t:" i'r 'damh sahabat kalian' digunakan

sebagai dalil bagi kalangan yang berpendapat bahwa pembunuhan harus

disertai dengan qasamah (sumpah). Pendapat ini dianut oleh madzhab

Maliki. Sedangkan pendapat gnng dianut oleh rrndzhab AsySyafi'i ada

dua, apabila ditemukan bukti yarrs menetapkan sanl$i qishash dalam

gugatan dan uang pengganti dahm kasus pernbunuhan, yaifu:

(a) Kasus pernbunuh harus disertai dengan qasamah. Pendapat

ini tertuang dalam pendapat lama AsySyafi'i, sebagai benfuk

penyamaan sumpah dengan sumpah yang ditolak.

(b) Kasus pembunuhan tidak ada kaitannya dengan qishash. Ini

adalah pendapat png tertmng dalam pendapat bartrSn

Imam Asyslrafi'i- Untuk pendapat ini Imam AsySyafi'i
berargumen dergan hadits,

"Bisa dengan manhjar diWt ahafut lalian dan bin figa
diizinkan berperang."Z32

Hadits ini menjelaskan bahwa pihak yang digugat membalar

diyat, dan karena tidak berhubungan dengan qishash.

232 Dia berkata dalan Slarh Mushn(Ll 152) saMa Miau, "Bisa dergan membaSnr
diyat artinyla: Apabila benar teriadi pernbunulnn lrceada mereka dergan sumpah
(qusam) kalian, bisa dengan membayar di!,at sahabat s€l6lian, atau mereka
membalrar diyrahr5ra kepada kalian, dan apabih hta nrengetahui bahtra mereka
enggan untuk melaksanakan hukum kita, maka perianjian mereka batal, dan
menjadi peperangan bagi kita nraka didalamrq/a terdapat dalil bagi orang yang
mengatakan wajibnya digrat hnpa qish6h.

.74rt:i;:i oi r1;, ,i;;A f:l* of ey
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Bemrgumen dengan riwayat !/ang menyebutkan #'t 'el.tS

"kemudian dia membayar dengan tali kekangnya (keislamannya)' lebih

kuat daripada berargumen dengan sabda Nabi $ |<gtl ?5 O:;vili
kemudian katian menuntut danh sahabat kalian" sebab redaksi A;Ji

#tjbiasa digunakan untuk pembelaan pihak yrang dituduh mernbunuh

kepada pihak korban pembunuhan. Seandainya wajib membayar diyat,

maka sangat jauh penggunaan redaksi ini r:nfuk kasus di atas, sementara

redaksi itu digunakan untuk penyerahan pihak pembunuh lebih jelas

(azhar).

Selain itu, berargumen dengan redaksi 'l(,3ll:p 6!'damh sahabat

kaliad' lebih kuat (lebih jelas) ar5lumennln dangan redaksi '$i16'o:h#;

?*+tb if "k"mrdian kalian menunfut hak perrbunuh atau sahabat

kalian" sebab rdaksi yang terakhir ini harus disebutkan kata gantin5n,

sehingga manjadi 'FS,r7t:e ii-r *dilnt sahabat kalhn' se@ai makna

altematif yang kuat. Sedangkan pern5ataan lnng menspnalon rdaksi

lltjr 'damh'membutuhkan penakrdlan kata dengan menghilangkan kata

dari kalimat (elipsis), }+tb jiri "g*ti rugi sahabat kalian' sementara

kata yang dihilangkan dari kalimat tersebut konhas dengan asalnya.

Seandainya penghilangan kata dari kalimat digunakan sebagai

argumen maka bisa dimaknai dengan ketetapan menumpahkan adalah

lebih dekat. Permasalahan ini sangat buruk di kalangan orang€rang

yang berseberangan dengan madzhab ini. Barangkali sebagian dari

mereka mengisyaratkan makna penafsiran redaksi "t<€lb i! "darah

sahabat kalian" dengan pihak korban bukan pelaku pembunuhan, dan

dibantah oleh redaksi &,t \"frb ii "darah sahabat atau pernbunuh

kalian."
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Kesepuluh' menurut pendapat madzhab Maliki, sanksi hukuman

mati tidak dijatuhkan dengan qasamah safu orang, berbeda dengan

pendapat AI Mughirah bin Abdurrahman. Untuk pendapat madzhab

Maliki dalil yang digunakan adalah sabda Nabi $, e'&i:t:; n=A-
e tlc t7 c to ,r.

f*7, {# e fi "lima puluh oftng dai l<alian bercunpah atas satu

oftng dai mereka, kernudian dibagar tali kekangntn (keislaman4n),n

sebab seandainya ynng terbunuh lebih dari satu, maka belum bisa

dipastikan bersumpah unfuk salah safu dari mereka.

Kesebelas: redaksi *J,1. dibaca dengan harakat dhammah pada

huruf m', tas5tdid dan hamkat fathah pada huruf mim- Kata ini

ditafsirkan dengan keislamannya lantaran hendak dibunuh. fualnya, kata

ini memiliki dua makna, yaitu (a) tali Snng diletakkan pada leher unta

(talik kekang) saat dikendarai, dan (b) tali ynng diletakkan pada leher

tawanan saat dia masuk Islam karena hendak dibunuh.

Kedua belas: ketika jumlah pihak yang mengajukan gugatan

dalam qaannah banpk, malo cara mereka bersumpah terbagi menjadi

dua pendapat menunrt ma&hab AsySyafi'i, yaitu (a) masing-masing

orang besumpah sebanyak lima puluh kali, dan (b)semuanya bersumpah

sebanyak lima puluh kali dengan cara membagi-bagikan sumpah

tersebut kepada mereka, kalau ada pecahan atau kurang maka

disempumakan. Seandainya ada dua orang ahli waris misalnya, maka

masing-masing mereka diminta unfuk bersumpah sebanyak dua puluh

lima kali sumpah. Apabila pembagian sumpah itu memerlukan pecahan

dalam benfuk yang lain, seperti jika jumlah mereka ada tiga orang, maka

kami menggenapkan pecahan tersebut, sehingga sumpah diambil dari

masing-masing mereka adalah tujuh belas kali.

Ketiga belas: redaksi '& o'# 'rilii-'lima putuh orang dai

kalian bersumpall' bisa ditarik suatu masalah bahwa bagaimana bila

jumlah mereka lebih dari lima puluh orang.
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Keempat belas: hadits ini berkaitan dengan qasamah dalam

kasus pembunuh orang merdeka (bultan budak). Pertanyaannya, apakah

qaamahjuga berlaku dalam kasus ganti rugi pembunuhan budak?

Dalam masalah ini ada dua pendapat AqrSyafi'i. Pangkal

perbedaan pendapatrSn adalah status 5nng dis€butkan yaifu orang

merdeka, apakah mempunyai tempat dalam bab atau i'tbar atau tidak?

Bagi kalangan yang menjadikannya sebagai i'tibar menempatkann5n

sebagai bagran dari alasan hukum, sebagai benfuk penghormatan

terhadap status merdeka. Sedangkan kalangan yang tidak

menjadikannya sebagai i'tibar berpendapat bahwa alasan

dilaksanakannya qasamah adalah memperlihatkan sikap kehati-hatian

dalam masalah damh atau pembunuhan dan melindtlrgingn. Hal ini

mencakup darah orang merdeka dan darah budak- Pengabaian stafus

merdeka tersebut karena mernpertimbangkan tujuan ini adalah sikap

5rang baik.

Kelima belas: hadits ini berhubungan dengan kasus

pernbunuhan. Perhanyaannya, apakah kasus lainnyra seperti luka juga

menempati posisinya? Menurut madzhab Malik, tidak. Sedangkan dalam

madzhab Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Pangkal perbedaannya juga

seperti yang telah kami kemukakan, yaitu status merdeka. Maksudku

apakah dia menimbulkan pengaruh,/dampak atau tidak? Kondisi hukum

bertentangan dengan qiyas (analogi) ini sernakin menguatkan

pembatasannya pada mauridnya.

Keenam belas: ada yang mengatakan bahwa ketetapan hukum

antara seorang muslim dengan l<ahr dzimmi seperti ketetapan hukum

antara kaum muslimin dalam hal sumpah dan penggtrnaannya sebagai

alasan, sedangkan sumpah oftmg kafir didengar seperti halnyra sumpah

seorang muslim. Orang yang menukil dari orang-orang, dari Malik

bahwa dia berpendapat, sumpah mereka tidak didengar seperti

persaksian mereka, maka dia keliru total, bahkan bertentangan dengan
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ijrna (konsensus) Snng frlak dikenal oleh orang lain. S€bab, apabila

sumpah perlu diminta dari pihak yang digrrgat malo dia boleh

bersumpah meskipun oftmg l<afir. Wallahu a'lam.

6?, y:: -nrA "if ,r- ?nt of , #! i. ;f V -r {, y

Ti & rL{ ,3x ,c.r* tk #"'.;'M' ,i:;; G v*.*
ht ,u'dt ;A ,J?ti'e)A, +L ,Wlrr.'ol;'rG ,!,str*

.i."* u tL't;'oi *3 #L
342. Diriwayatkan dari Anas bin Malik ;ft,, bahwa seorang

budak wanita ditemukan dengan kepala remuk di antam dua buah batu.

Kemudian ada yang berkata, "Siapa yang rnelakukan ini terhadap

dirimu, si fulan, si fulan?n sampai disebutkan bahwa pelakunya ifu adalefi

orang Yahudi, lalu budak wanita ifu menganggukkan kepalanya. Setelah

itu pria Yahudi ifu ditangkap kemudian dia pun mengakui perbuatann5ra.

Selanjukrya Nabi $ memerintahkan agar kepala orang Yahudi ifu

diremukkan di antara kedua [61u.233

,F't-:* "of A ht or, ;t * .e6,, ;Itr-v tr
*t *ht ,k lt J;t"''$G ,7v'rl & urc

343. Muslim dan An-Nasa'i pun meriwayatkan hadist dari Anas,

bahwa seorang pria Yahudi mernbunuh seorang budak karena

perhiasan, kemudian Rasulullah $ mengqishashnya.

233 HR. Al Bukhari di beberapa tempat, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ar.Nasa'i,
lbnu Majah dan Ahmad.
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Penjelasan'

Hadits ini menrpakan dalil yang menjelaskan dua permasalahan

yang masih diperdebatkan, yaifu:

Pertama: pembunuhan yang dilakukan dengan cara ditimpuk

atau dirernukkan hanrs diganjari sanksi qishash. Inilah yang dipahami

dari teks hadits dan secara maknanya pun kuat. Sebab meJindung damh

agar tidak ditumpahkan merupakan kamjiban utama. Selain itu,

pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan benda berat seperti

pembunuhan yang dilakukan dengan benda tajam. Seandainya sanksi

qishash tidak diberikan dalam kasus pernbunuhan dengan benda berat,

maka bisa dipastikan hal ifu menimbulkan pertumpahan darah

sementara ini bertolak belakang dengan fujuan melindungi damh.

Ulama rnadzhab Hanafi mengernulokan argumen bahwa hadits

ini dhaIf, dan menurut mereka, itu dilakukan dengan cara politik.zg

Penulis Al Muthaovwl bahwa pria Yahudi itu sering

melakukan kenrsakan dan biasanya mernbunuh anak-anak kecil dengan

seperti ifu. Atau kami mengatakan bahwa pernbunuhan itu dilalrukannf
menggunakan cara melukai korban dengan dilenrpari batu. Dengan

inilah kami berpendapat. Maksudnya adalah pada salah safu riwayatn5n

yang berasal dari Abu Hanifah. Namun pendapat yang paling shahih

menurut mereka adalah pelakungn wajib diqishash.

Kedua: menggunakan benda atau cara yang mirip dengan

pembunuhan tersebut. Inilah pendapat 5nng dianut oleh rna&hab Aq1
Syafi'i dan Maliki. Apabila pihak korban lebih memilih pedang, rnaka

cara ifu boleh digunakan. Sementara Abu Hanifah berbeda pendapat

23a gu6i1t yang juga digunakan sebagai dalil adalah hadits yang diriurayatkan oleh Al
Baihaqi dari riwa5nt An-Nu'man bin Basyir serara marfu; batrura segala sesuahr
adalah keliru kecuali pedang, dan bagi setiap kekeliruan ada arqr. Ini bisa
ditanggapi bahwa lingkup hadits ini berhubungan dengan Jabir Al Ja'fi dan Qais bin
Ar-Rabi'yang tidak bisa diiadikan sebagai hujjah. Dengan demikian hadib Anas ini
tidak bisa rnengganti posisi hadits Anas di atas.
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dalam masalah ini. Dia berpendapat bahura sanksi qishash tidak

diterapkan kecuali dalam kasus pernbunuhan yang menggunakan

pedang. Namun hadits yang ada merupakan dalil yang mendukung
pendapat Malik dan AsySgnfi'i, karena Nabi $ meremukkan kepala

pria Yahudi itu di antara dr.ra batu seperti yang dia lakukan terhadap

budak wanifa tadi.

Yang tidak dirnasrkkan dalam masalah ini adalah apabila cara

yang digunakan urntuk mernbr.rruh ifu adalah cdt?r-cirir haram, seperti

sihir, sebab itu tidak mungkin dilakukan untuk menghukumi pelaku

pembunuhan.

Ulama AsySynf i berbeda pendapat dalam masalah korban

yang dibunuh dengan cam disodomi atau dengan menenggak khamer

(miras atau narkoba). Ada 5nrg berpendapat bahwa menggunakan cara

yang sama dalam mengqishash dalam kasus seperti ini gugur karena

cara yang digunakan haram, seperti yang kami kemukakan dalam

rnasalah sihir tadi. Ada juga uhma fuy-S5nf i ynng berpendapat bahwa

camnya adalah mernbenamkan sebatang kayu lalu cuka ditenggakkan

kepada pelakunya sebagai garrti khamer.

Menurut pendapat kafif, pihak korban boleh menggantinya

dengan hukuman qishash dengan pedang. Sedangkan dalam kasus

pembunuhan dengan cara mencekik, ulama berpendapat bahwa

hukuman qishash ini tidak bisa dilaksanakan dengan pedang, karena

menggunakan cara yang lebih keras, sementara membunuh dengan cara

mencekik hanya menghilangkan kesadaran sehingga kematian yang

ditimbulkannya terasa lebih mudah.

Kata 7.b\\t adalah perhiasan yang terbuat dari perak.

Perhiasan perak ini disebut dengan istilah ini karena ada unsur cerah

dan putihnya. Bentuk tunggalnya adalah gg.l.
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Redaksi 6ir56'kemudian beliau menqishashn5ra' me,negaskan

ketidakbenaran argunen madzhab Hanafi yang telah kami kernukakan

tadi.

,O.,^
-JGi - nt

./e tA ltt *>:(i 
'jd o'J.P ,ri r -rt r

# ,r'u )L3 .l;s'* '.* *t ;a ?t ,)* lv:t ,P
,Ja'. i*r h' ,k y, J;t?rn ,";b,At e & tk ,P,
,w'il:: i;; rll; w,, ,S4sr kp;€ r3 ,y::? ii,r lt

C+t cl: ,€r *\ k r) 1* ors ;-\ l;"1 6p

;6-Jr),C:;3'r21i-l ,?,? :yy €L 6l:,1W"ubr-
ti E Uj . #. tt @a E)t \,q?*'r;;ti. yi,ri>li

;;l n "F:, ?ut ,G$ tti tt; ,,h bf r:1 ,iplt ?r';4 ,,ti
iut Jy, Jw Ari?f,I, J;,6- :Ju" -rv ;) ,i lA-- o,4t

J;, G- :Jt'" ,6t ?G'"; ,gG e7 tr:ki ,*t # ht ,*
\t * ;nt Jr*,i* tri36; d ^fu q: ,:r\>r 11 ,.\r

.;\>t1ty,p:#
344. Diriwayatkan dari Abu Hurairah rgg, dia berkata: Ketika

Allah & menaldukkan Makkah di tarigan Rasulullah $, Hudzail sempat

membunuh seorang pria dari bani l-aits dengan cara yang biasa mereka

gunakan di masa jahiliyah. Kemudian Rasulullah $ berdiri lalu bersaMa,

"Sesungguhnjn Allah & telah mqahan pasukan Sajah jang hendak

menyerang Makkah, dan menyemhl<an kekuasaan Makkah kepada

Rasul-Nya dan orang-orang beriman padahal Makkah tidak pemah
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dihalalkan bagi afu nabi pun sebelumku sqta tidak halal hgi orzng

setelahku. Rentang wktu dllalall<amp Mal*ah untukku adalah smat
dari waktu siang dan saatku ini: adalah lnmm. Pohon-pohon Makl<ah

tidak boleh ditebng, tumbuh-tumbuhanrya frdak boleh ditebs, dwiqa
tidak boleh dipotong, fumng yang jatuh di Makkah tidak boleh diarnbil

kecuali bagi omng 5nng ingin mengunumlanryn. Ehmngsibp 5ang
membunuh, maka dia dihahpkan pda dua pilihan, 5aitu dibunuh

(qirhu"h) abu menba5nr dqzda (dipt).'Mendengar ifu salah seorarg

pria dari Yaman 5nng biasa dipanggil Abu Syah berkata, 'Wahai
Rasulullah, tuliskanlah untukku!' Rasulullah $ berkata, "Tulislah untuk

Abu Sgah." Setelah itu Al Abbas berdiri lalu berkata, "Wahai Rasulullah,

selain fumbuhan idzkhir karena kami biasa menempatkannln di rumah

dan kuburan kamilu Rasuhllah S bersabda, "Kecuali tumbuhan

i4r1*17'.n235

Perrjerlasan:

Ada b€b€mpa pernasalahan png berh$ungan dengan hadits

ini selain permasalahan yang ada dalam bab ha.!i, graitu'

Peftama: redaksi *ilr S; ,f ',-- Jrt'tt1 "sesungguhnya Allah

telah menahan pasukan gatah dan Makkall adalah riwayat shahih

dalam hadits. IGta filitr) dibaca dengan huruf 6' dmt ya ' di akhir

huruf. Sebagian perawi menganggap cacat ini dan berkata Gilt [gajahl

atau J:iJt [membunuhl), dan ],ang shahih adalah pendapat yang

pertama. Sedangkan kata lFi mal$udnf adalah Allah menahan

penduduk 57ang datang ke Ka'bah untuk berpemng.

23s HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Malah dan
Ahmad.
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Kedua: redaksi ,ryiiri 'ir,t -* 'uVs "dun menSruahlan

kekuasaarnja kepda Rasul-N5n dan onngomng bqhnad' digunakan

sebagai dalil bagi kalangan yang berpendapat bahwa penaklukan kota

Makkah dilakukan dengan cara kekerasan atau ekspansi militer, karena

penyerahan kekr.rasaan yang dialami Rasulullah & adalah kebalikan dari

penahanan pasukan bergajah, Snitu penahanan agar perang tiriak

terjadi. Mengenai peperang di Makkah ini kami tdah menyinggungnp

di muka.

Ketiga: penetapan status haram bagi hal-hal 1ang disebutkan

dalam hadits di atas menjelaskan betapa agung dan muliaryla terrpat

tersebut Makkah), seperti lamngan membunuh dan ini disinggung dalam

hadits tersebut.

Keempat: ulama fikih berbeda pendapat terrtang sanksi

pembturuhan berencana. Ada yang berpendapat bahwa sanlsi 1nng

dikenakan adalah qishash saja, dan ada juga 5nng b€rpadapat bahwa

sanksi yang diberlakukan adalah qishash atau d[nt (denda). Kedu
pendapat ini adalah pendapat yang dianut Inrarn Asfq/afi'i.

Pelajaran yang bisa dipetik dari pebedaan pendapat tersebut

adalah: pihak yang berpendapat bahwa sanksi yang dibenlakukan hanSn

qishash mengatakan, pihak korban tidak merniliki hak mengambil diyat

tanpa kerelaan atau keridhaan pihak pernbunuh. Namun pendapat ini

bisa dibantah bahwa pihak korban merniliki hak dengan menggugurkan

tunfutan qishash dan mengamibl dipt tanpa perlu keleraan dari pihak

pembunuh. Dampak dari pendapat ini adalah mernperlihatkan sikap

memaafkannya pihak korban dan kenratian pihak pernbunuh. Jadi,

berdasarkan pendapat yang menrberikan dua pilitnn tersebut, rnaka

harta boleh diambil dari sebuah kasus kematian, bukan dalam kondisi

memaafkan. Sernentara pendapat yang hanya memberikan opsi safu,

yaifu qishash, maka harta diambil dengan sikap memaafkan sebagai

diyat, bukan dalam kernatian.
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Hadits ini juga bisa digunakan sebagai dalil unhfi menegaskan

bahwa sesuatu yang wajib ifu memiliki dua pilihan, yaifu makna literal

atau tekstual. Bagr kalangan yang berseberangan mengemukakan

makna dan penafsirannya, yaifu kalau pihak korban boleh mengambil

diyat dengan kerelaan pihak pembunuh hanp saja redaksi rela atau

ridha di sini tidak disebutkan secara terang.terangan karena sudah

menjadi kebiasaan. Ada juga 5nng berpendapat bahwa ifu seperti sabda

Rasulullah #, et|6 
",i:it'eJr.JT'ib'A-biltuh 

slammu atau modalmd'

maksudnya adalah, mengambil modal yang diberikan dangan keridhaan

pihak yang diserahkan mengelolanya, karena sudah menjadi kebiasaan.

Secara literal, pihak yang rnengelola modal ridha denga diambilnya

modal. Hadits yang digunakan sebagai argumentasi pendapat ini perlu

dikaji validitasnya lag.

Kelima: di awal kemLurculan Islam, penulisan AI Qur'an masih

dilarang dan ada larangan tegas tentang hal ini. kernudian ketika kondisi

pemeluknya sudah membaik, maka penulisan selain AI Qur'an pun

dibolehkan guna mengabadikan ilmu. Inilah hadits yang menegaskan hal

tersebut sebab Nabi $ telah mernberikan resfu atau izin menulis bagi

Abu Syah. Sementam gnng rrgin dihrlis oleh Abu SSnh adalah khutbah

Nabi $.

G ,y6t ,ri-.t;ft .&-ht *>, 7Ut i'#'* -v to

*:,,!L\t *'4t -y:& i.i*st lui,lf,"st t'*L
'^al#; ,1,!17'";H'A'G\ ,Ju" -!l'rf *- t?* ,ia

l.io , t c t6t !
.4,.,J.^-, ,f .fe.,c

345. Diriwayatkan dari Umar bin Al Kaththab rg, bahwa pemah

ada orang yang berkonsultasi tentang masalah wanita yang
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menggugurkan janinnya. Kernudian Al Mqhirah bin qrubah berkata,

"Aku pemah melihat Nabi $ mernbcri puh$an dalarn p€rkam tersebut

dengan membayar d[nt atau denda s@mng budak hlGlah nrapun

perempuan. Setelah itu beliau bqsabda, 'S&ilm9a lannu mqnhura
saksi 5nng melihat bqsrnarnL Kernud&m Muhammad bh Maslamah

bersaksi bersamanya. "2s

Penjelasan:

Redal$i '9f;l 4,ilAt rnatrsdrun adahh u,anita ihr melahirkan

janinn5n dalam kondisi telah rnati.

Hadits ini merupakan landasan hul<r,tfir !,arg menetapkan

membayar denda janin. Kondisi waiib merrbaylar derda ini berupa

budak laki-laki rnerupun p€r€rnpuan k€fila dia (seoraqg wanita)

melahirkan dalam kondisi ianin dunia hntaran findak

kriminal. Perryebutan secara budak lald-lah dan perernpuan secaria

mutlak dalam hadits ini oleh lahngan ularna fikih dialitrkan dengan

batasan tertentu ke usia budak dan hi tidak terrnasuk cakupan hadits ini

sehingga kami menyebutkanny'a.

Tindakan melakukan korsultasi dengan Urrnr lft, menjadi

landasan unfuk melakukan konsultasi hukum dalam rnasalah ini ketika

sang imam tidak memiliki pengetahuan tentang rrnsalah tersebut.

Selain ifu, hadits ini juga menrpakan dalil yang menegaskan

bahwa ada ilmu atau pengetahuan tertenfu 5rang tidak diketahui oleh

kalangan yang lebih senior, tetapi diketahui oleh orang-orang di bawah

mereka (junior). Ini tentungra mernatahkan argumen pengekor yang

bersikap berlebihan ketika dibantah dengan sebnrah hadits, kernudian dia

berkata, "Seandainya hadits tht slahih, rnaka sudah barang tentu

diketahui oleh si fulan.'Padahal kalau suafu hadits atau informasi tidak

HR. Al Bukhari dengan redaksi yang b€ragiarn, Musli, Abu Daud dan Ahmad
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diketahui oleh kalangan sahabat senior dan itu dianggap wajar bagi

mereka, maka tenfunya trnfuk omng lain pun boleh.

Redaksi 'Of; t45- 1 |*.U b&itmy l<amu menghadirl<an

oftng gng beml$i bercannmu" berhubungan dengan omng yang

berpandangan bahwa aspek jumlah menjadi tolak ukur dalam

periwayatan. Namun ini tenfunya bulen rrndzhab yang benar, karena

khabar ahad terbukti diterima, dan ini merratahkan pandangan tersebut.

Sedangkan tuntutan jurnlah dalam hadits tidak mengindikasikan itu

dijadikan sebagai ukuran secara merata karena boleh dihalangi dengan

alasan khusus dengan benhrk seperti ifu, atau adanya alasan yang

menunfut pembuktian dan perlu diperjelas. Apalagr kalau ada indikasi

yang mengamh ke sana, seperti kondisi Umar $ tidak mengetahui

ketetapan hukum ini. bqifu pula dengan pernbicamannya bersama Abu

Musa tentang meminta izin. Bamngloli yang membuatrya seperti ifu

adalah ketidakrnampnn mengstahui hal tersebut. Umar & pun ketika

itu men5ratalon bahwa dia scbenamf ingin nt€ndapat keyakinan atau

kepastian.zeT

237 Hadits ini diriwaptkan dablrn gnhihAl Brrklnri dan Shahih Muslim.
Redaksi yang digunakan Muslim ll4/1.%l adalah,

,p$ ;i:rr,i6i,d'oiii'r,t {J U !,'* frL;3*1i:rr'jrI,?U, i ;t jt r.i lia
6 ,Ai 

',{ 
,i ,jr6 ,ivi f6,si:t,i,p rti:r,irf ,JFt j .',sia\ rii p:$ '7.th ,;r1 ,fi ii

,jri .q,id \r:ul,'ll,i.Lx i,riiyr ,ii-'r,t ,t *i, * !, l*'tt.ir; ,i6 Jrr d d3 rs',)

i'og J# t, .: 6ry'4 e:'or z';Li'6 ,A_i t l*;,t .:*ii'*i\g ,,#rr;r So gii
y,s i,j ,e- ,,5'6 {ov:trfil ,ik 6 ,Aiy{ U ,iri ,a#3',F\.lq if ('ii .i:y { 4 ?

,.7d.air gr fuiih'at-: *ir, * !ri*;Lr,,-- :J,6 sfuiht ,,qifur q{ U ,j,i .iu ,;ri
.',r$nl'c,?li t;b tt* rtlt,.lir 3u.i ,J'6 .:p,t *tt * b t-t-i i6bl ,lz gs'uk ti

'Suatu ketika Abu Musa datang menernui Umar bin Khaththab, kemudian dia
berkata, 'As-salamu alaikum, ini adalah AMullah bin Qais'. Namun ucapan
salamnya itu tidak dijawab, sehingga dia berkata lagi, 'As-salamu alaikum, ini Abu
Musa. As-salamu alaikum, ini Abu Musa Al As!r'ari'. Setelah itu Abu Musa pcrgi.

Tak lama kemudian Umar berkata, 'Panggil kembali dia, panggil kembali dia'.
Umar kemudian muncul lalu berkata, 'Wahai Abu Musa, apa yang membuatrnu
kembali? Tadi, kami sedang sibuk'. Abu Musa berkata, 'Karena aku pemah

mendengar Rasulullah $ bersabda, "Merninb izin masuk ifu dilakukan seba4mk
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,y g6)t 'aer :J$ '& ?nr of, i;; oJ ? -yrl
tr**v,q. e v|) ri[-,fr, o?\tr.1ir.r-1 -li 

"E.rd'

Li,'&'r+ah, J:":rr,lir;r, *3 {'ht * 4t it
di4a ,* ;f,tr y-*, ,p, - i{, ,f ,i:: - i:} W a,

Sir 6- :Jui |jit'\6t U ,f"- ?* ,:#'o;:r rl:ili'$:.,r)

U;'.W ,lJizt ti',p tj |A I, q?t ';'?"1'-i5 ,.lor

tiga kali. Kalau diizinkan maka sikl<an masuk, tepi jil<a tidak maka kqnbalilal{;
Mendengar itu Umar berkata, 'Sungguh ergkau sebaikq;a menghadirkan bukti
unhrk hadits ini, kalau tidak aku past menghulern dirimu'.
Setelah ihr Abu Musa pergi, kemudian Umar berkata, 'lGlau dia menemukan bukti
maka bawaFah dia dekat mimbar di rnalarn hari, dan jika dia tidak menemukan
bukti maka jangan membawa dia'. Ketika nElam tiba, orang-orang sunrhan Umar
pun membawa Abu Musa. Umar berkata, Wahai Abu Mr.sa, apa yang irgin
engkau katakana, apakah engkau sudah menemukan bukti?'Abu Musa menjaunb,
'Ya, Ubai bin Ka'b'. Umar bertanSn, 'Dia orang ynng adil'. Abu Musa b€rkata,
'Wahai Abu Ath-Thufail, apa yang dikatakan orang ini?'. Dia menjawab, 'Aku
pemah mendengar Rasulullah $ bersabda sepert ihr wahai hnu Al Khaththab.
Jadi, jangan sekali-kali engkau hukuman kepada sahabat-sahabar
Rasulullah'. Mendengar ifu Umar berkata, Subhanallah. Sebenamya aku ingin
mengecek kebenaran sesuafu yang telah aku dengar'."
hnu Hajar (Fath Al Bad, 71/241 berkata, "hnu AMil Barr berkata, 'Bisa jadi ini
ditafsirkan bahwa Abu Musa hadir di hadapan Umar lantamn barusan masuk Islam,
sehingga Umar khawatir salah satu dari mereka merekayasa hadits dari Rasuhdlah

S untuk memotivasi dan menimbulkan msa takut orarg lain agar mendapat solusi

dari agama yang dianutrya. Oleh karena ihr" dia ingin memeberitahukan kepada
mereka bahwa orang lrang melakukan ihr belum bisa dipercaya sampai dia
membawakan solusi. Hd ini diperkuat derrgan riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu
Baththal, bahwa Umar pernah berkata kepada Abu Musa, 'Aku sebenamya tidak
menuduhmu, namun aku hanya ingin omng:omng bersikap lancing atau berani
merekayasa hadits dari Rasulullah S'. Setelah itu Ibnu Bathttral berkata, 'Dari sini
dapat disimpulkan bahwa kasus ini mernbuktikan khabar ahad perlu diverifikasi
karena manusia tidak bisa lepas dari lupa dan sifat lainnya. Selian ihr, Umar
menerima hadits ahad yang adil dalam kasus warisan ishi untuk membayar diSrat

suaminya, menarik li4ph dari orang Majusi dan lainnya. Bahak Umar biasanya
melakukan verifikasi apabila kondisiqB memerft.rkan hal tersebut'."
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p[i;it prlt u'; dt ,&r ;a ?" & n' J;, ,Sut {Sa
'n

.? $)l rr-,-, hi'U
346. DiriwaSntkan dari Abu HUraimh dg, dia 0""*O, uSuatu

ketika dua orang wanita dari suku Hudzail saling bertikai. Kemudian

salah safu dari mereka melernpari yang lain dengan batu, hingga

membunuh wanita tersebut beserta janin 5nng dikandungnyn. Mereka

(keluarga korban dan pihak keluarga pelaku) kemudian

memperkarakannya ke Nabi $. Rasulullah $ lalu memutuskan, agar

denda atau diyat janin yrang mati dari ibunya adalah memerdekakan

seoftmg budak laki-laki rn lupun perexnpuan, sedangkan diyat wanita

yang meninggal tersebut ditanggung pihak keluarga pembunuh. Beliau

kemudian memberikan warisan diyat tersebut kepada anak wanita yang

terbtrnuh dan anggota keluarga yang ada bersama mereka. Setelah ifu

Hamal bin An-Nabighah Al Hu&ali berdiri lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, bagaimana mungkin aku membayar denda orang yang belum

minum dan makan, bahkan belum berbicara maupun berteriak karena

menangis, karena kasus seperti itu tidak dikenai denda'. Mendengar itu

Rasulullah # bersabda, 'seberzam5n dia ifu termasuk saudam-

saudaranya pemmal . Karena sajaknya yang dibawakdnnya. "23s

Penjelasan

2U HR. Al Bukhari dengan redaksi yang beragam, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-'llrmidzi dan Ahmad.
Dalam riwayatnya At-Tirmidzi tidak menyebutkan Tanyra jawab yang berlangsung
dalam hadits ini seperti yang dikemukakan oleh penulis Al Muntaqa.
Kedua wanita tersebut berada di bawah asuhan Hamal bin Malik bin An-Nabighah
AI Hudzali. Abu Daud menyebutkannya secara maushul begitu pula dengan Asy-
Syaif i. Nama wanita yang melempar itu adalah Ummu Afif, sedangkan wanita yang
menjadi korban adalah Mulaikah.
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Redal$i Wt @ "hingg6 membunuh wanita tersebut dengan

janin yang dikandungnya' fidak menjelaskan adanln pemisahan janin

dari ibunya setelah meninggal. Bisa jadi fidak bisa dipahami darinya

berbeda dengan hadits Umar sebelumnSn, karena di dalamnya ada

pemyataan pemisahan.

Ulama AsySyrafi'i mensyaratkan denda budak yang diberikan

harus disertai dengan pemisahan atau janin yrang ada dalam rahim

ibunya dikeluarkan, lantaran masuk dalam kategori kasus jina5at (findak

kriminal). Seandain5n seorang ibu meninggal nalnun janinryra belum

dipisahkan, maka fidak ada keruajiban apa-apa. Mereka iuga

berpendapat bahwa hal itu karena kami belum memsa yakin dengan

adanya janin dalam perut ibu yang meninggal, sebab kami tidak bisa

menetapkan sebuah kar.rajiban atas dasar kemguan.

Berdasarkan hal ini, manakah lnng menjadi tolak ukur,

pemisahan janin atau tersingkap dan janin di dalam penrt ibunyra pun

terbukti ada? Dalam masalah ini ada dua pandangan (wajh), dan yang

paling shahih adalah pandangan yang kedua. Masalah lain yang perlu

diperhatikan adalah, bagaimana jika perut seorang ibu dibelah dua, dan

terlihat ada janin di dalamnya namun belum dipisahkan. Bagaimana jika

kepala janin telah keluar setelah dipukul kernudian sang ibu meninggal

dunia dan janinnya belum dikeluarkan. OIeh karena ifu, ulama perlu

menafsirkan riwayat ini dan menggiring maknan5ra kepada pernisahan

janin dari perut ibunya, meskiptrn redaksi hadits tidak mengandung

indikasi ke amh tersebut.

Permasalahan lainnya adalah, hadits tersebut mengaitkan hukum

dengan kata;!,:+jt "janin." Ulama madzhab Asy-S5nfi'i menafsirkan janin

tersebut dengan benh:k manusia sudah terlihat, seperti tangan, jari-jari

dan lainnya meskipun belum terlihat jelas. Buktinya adahh, benfuk yang

kurang jelas dapat diketahui oleh orang-omng 5nng atrli di bidangnya,

sehingga sanksi manbayar denda budak pun ditetapkan. Jika bukti
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menjelaskan bahwa bentuk samar pun belum terlihat, narnun ifu
dipastikan adalah wujud manusia, maka pam ulama berbeda pendapat.

Pendapat yang zhahir menumt ulama Asy-Synfi'i adalah denda budak

tidak wajib dibayrarkan. Apabila bukti 1nng ada menyangsikan bahwa itu

wujud manusia maka ulama sepakat bahwa denda pun tidak waiib

dibayar.

Ketetapan hukum ini adalah konsekuensi dari kata janin,

sehingga semua makluk ciptaan pun masuk dalam kategori ini.

sedangkan yang lain tidak termasuk, kecuali dari aspek kebahasaannya

saja, sebab kata janin dibentuk dari kata iitinan,5ang artinya adalah

bersernbunyi. Apabila kebiasaan ulnum bertolak belakang dengannln,

maka itu menjadi utama darinSa, namun iika fidak maka dianggap telah

melahirkan.

Hadits ini merupakan dalil yang menengaskan bahwa denda

budak tidak memandang laki-laki mapun perempuan; pihak yang

menuntut haknya diharuskan menerima budak laki-laki maupun

perernputrn. Yang terpenting adalah budak yang dibayarkan tidak

merniliki aib atau cacat permanen karena barang seperti itu Udak

diterima dalam transaksi jual beli dan barang yang memiliki cacat tidak

masuk dalam khiW r lhak menentukan pilihan).

Selain itu, hadits ini pun menjelaskan kemutlakan budak laki-laki

maupun perempuan, bahwa nilai budak tersebut tidak ditaksir. Inilah

pandangan (wajhl dari ulama madzhab Asy-Syafi'i. sementara pendapat

yang paling zhahir dari ulama Asy-Syafi'i adalah, nilai budak yang

dibayar itu mencapai separuh dan l/LO diyat, yaitu lima ekor unta. Ada

juga ulama AsySyafi'i yang berpendapat bahwa ihr diriwayatkan dari

Umar dan Zaid bin Tsabit.

Hadits ini juga merupakan dalil yang menegaskan bahwa apabila

denda dengan kriteria yang ditenfukan ada, maka pihak yang mentrnfut

haknya tidak harus menerima yang lain, karena hak yang difuntutnya itu
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telah disebutkan secara jelas dalam hadits. Namun jika denda budak

tidak diternukan, maka hadits di atas tidak memberikan informasi

spesifik tentang hukumnya. Oleh karena ifu, para ulama berbeda

pendapat. Ada yang mengatakan, denda yang wajib dibayar adalah lima

ekor unta. Ada juga yang berpendapat bahr,ra nilainya ditaksir dengan

dendanya kefika denda gnng telah ditentulon fida ada.

Kami telah menjelaskan bahwa hadits ini secara mutlak tidak

menenfukan usia budak secara khusus. Ulama madzhab AsySyafi'i

berpendapat bahwa tidak diharuskan menerima selama belum mencapai

usia fujuh tahun karena perlu diperjelas dan belum merdeka. Sementara

sisi usia, marka ada yang mengatakan bahwa budak yang dijadikan

sebagai denda tidak diambil kecuali setelah benrsia lima belas tahun,

sedangkan budak wanita boleh diambil pada usia dua puluh tahun.

Bahkan ada sebagian ulama yang menjadikan batasan umumya dua

puluh tahun. Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang

menyatakan bahwa budak laki-laki dan perempuan diambil meskipun

usianya telah melebihi enam puluh tahun selama budak tersebut belum

lemah dan keluar dari kemerdekaan lantaran r.rsia senjanya. Sebab orang

yang melakukan perintah yang dikandung oleh hadits dan sebutannya,

maka dia telah melakukan apa yang diwajibkan untuknya, sehingga dia

harus menerimanya. Kecuali ada dalil yang mengindkasikan hal lain.

Selain itu, kami telah mensinyalir bahwa pemberian batasan usia tidak

termasuk dalam cakupan perintah hadits di atas.

Permasalahan lainnya adalah, hadits di atas berkaitan dengan

janin yang bemsal dari orang yang berstatus merdeka (bukan budak).

Sedangkan hadits kedua udak mengandung lafazh umurn yang

mencakup janin budak wanita. Bahkan ini adalah ketetapan hukum yang

berkaitan dengan janin wanita merdeka tanpa perlu redaksi yang

sifatnya urnurn. Sementara hadits Umar, meskipun redaksi konsultasi

yang dilakukan ifu memberikan penjelasan bahwa ifu mencakup secara
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umum karena redaksi g?;rlt ,e} 1 ul, namun redalsi periwayat itu

menqaskan bahwa dia menyaksikan realita yang istimer,va dan tertufup.

Oleh karena itu, ketetapan hukum janin budak wanita 5nng mati, diambil

dari sumber lainnya.

Menurut ma&hab AqtSyafi'i, denda yang wajib dibayar dari

kernatian janin omng merdeka adalah 1/10 dari harga ibunya, baik laki-

laki maupun wanita. Kami pun berpendapat bahwa hadits tersebut

berkaitan dengan janin 1nng dipufuskan karena stafus keislamannya,

dan tidak menyinggung janin Sang dihukumi Yahudi atau Nashrani. Ada
juga ulama fikih yang menganalogikan janin yang dihukumi Islam.

ketetapan hukum ini digali dari qiyas (analogi), bukan dari hadits.

Redaksi Wb & rfyJit Y1r),r;a5 "b"liuu memberikan keputusan,

diyat wanita itu ditanggung oleh pihak keluarga pembunuh"

diberlakukan dalam kasr.rs penrbunuhan ini seperti kasus pembunuhan

tidak sengaja (ghaiml arrlfl.

kO $i artinln adalah, damh kortan pernbunuhan ketika

ditumpahkan dan belum diberikan sanksi hukuman apa-apa dalam kasus

tersebut.

Redaksi l6it p?l'U'$ dl,"dia sebenamya termasuk saudara-

saudara peramal" menjelaskan bahwa sajak ifu tercela. Sajak yang

dimaksud adalah sajak 5nng terlalu dibuat-buat atau direkayasa untuk

menghantam kebenaran atau mewujudkan sebuah ketidakbenaran atau

hanya dibuat-buat. Ini didasarkan pada dalil yang menegaskan bahwa

ada sajak yang disenandungkan dalam sabda Nabi $ dan dalam

pemyataan ulama salaf lainnya. Buktinya adalah beliau menyamakannya

dengan sajak peramal, karena mereka biasanya mempromosikan

ungkapan-ungkapan mereka yang batil dengan untaian sajak yang

menggugah hati pendengarnya, sehingga hati lebih cenderung kepada

kebatilan dan mendapat porsi perhatian dari orang-orang.
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Sebagian ulama berkata, "Apabila sebuah sajak ditempatkan

pada posisi pemyataan biasa, maka itu tidak tercela."

-ro
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347. Diriwayatkan dari Imran bin Hushain 49, bahwa suatu

ketika seorang pria menggigit tangan pria lain, kernudian kefika pria ifu

mencabut tangannya dari mulut pria yang menggigitrya, gigi depannyn

pun rusak. Akhimya keduanya memperkarakannya di hadapan Nabi $,
kemudian beliau bersabda, "fulah seoftng dai kalian menggigit

saudamnSn Sang lain seperti hrlrW kuda jantan WnS mensgigit, tidak

ada denda bagimu."zsg

Penielasan:

Imam Asy-Syafi'i menggunakan hadits ini secara tekstual. Oleh

sebab itu, dia tidak ma,r,rajibkan jaminan dalam kasus seperti ini ketika

ada orang menggigit tangan orang lain, kemudian orang yang digigit

mencabut tangannya, hingga gigi orang yang menggigit rusak. Hal ifu
berlaku apabila pihak yang dglglt tidak bisa melepaskan tangannya

dengan cara yang mudah seperti menyibak jenggotr,ya atau mernukul

rahangnln agar bisa tedepas. Kemudian ketika Srginya rusak maka tidak

ada kamjiban pembayaran jaminan. Selain madzhab Asy-Syafi'i

23e HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hun Majah dan
Ahmad.

Reiaksi yang diriwayatkan oleh Muslim adalah, vin l'olii,il414l r;r l'#A.,F.#E
... "Ya'la bin Munagryah atau Ibnu Umayyah memerangi seorang pria, kemudian

salah safu dari keduanya menggigit ...".
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berpendapat lain, yaifu memberilon ketdpan jaminan atas gigi png
rusak.

Hadits ini jelas berpihak pada ma&hab AsyS5nfi'i. adapun

pernbatasan dengan tidak adanln cara lain kecuali cara tersebut, bisa

saia disimpulkan dari kaidah urnun (qaw1d kull@l. Kalau tangannyra

hanya bisa dilepaskan dengan cara merrukul anggota tubuh si pengigit
yang lain, seperti menghantam perut dan merneras buah zakar, maka

ulama berbeda pendapat. Ada 1nng mengatakan, orang 5nng digigit

boleh melakukan ifu. Ada juga yang berpendapat, dia tidak mernpunyai

sasaran lain kecuali mulut.

Apabila qiyas menetapkan harus memberikan jaminan, maka

bisa ditanggapi bahwa nash tersebut berkaitan dengan kasus

pengrusakan dengan cara pencabutan tangan dari mulut, sehingga kita

tidak bisa menganalogikannSn kepada yang lain. Namun apabila kaidah

yang ada mengindikasikan bahwa adanSra peluang untuk memberikan

jaminan dan tidak ada kemr.nrgkinan tanpa jaminan, sementara kita

menghamskan bahwa hanya bisa dibayar dalam kasus sasaran selain

mulut, maka itu mengrnt setelah kaidah kasus pencedaraan mulut

disamakan dengan kasr.rs lainrya.

-ja it 4''o4t r;Jt sri i o;sr ;,o -rtx
,;-4 C: ,U* 4 r* t1') q-.At tJ"r G liL $!tL :Jv

iG ,iG - &'r ;a\', ,k yt );, ,b ak i":rL ofrLl

{) ,*;,F,t'# ott |1 otr ,'p"i * \t & it J;,
? \t 

:JG 
.or & r!a, "tt, t,;,i:";- W|";t'r6, nG,Lf

'o. n- o7. t c6t o, t
.aLJt ,;tL i;"; o.t;t;. ,5* ,,F:
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348. Diriwayatkan dari Al Hasan bin Abu Al Hasan Al Bashd

rahimahullah, dia berkata: Jundub menceritakan kepada kami di masiid

ini, sedangkan kami tidak pemah melupakan satu hadits pun dan kami

tidak khawatir Jundub berdusta atas nama Rasulullah #, dia berkata:

Rasulullah $ bersaMa, "Dulu, di ganemsi sebelurn kalian ada samng
pria gang terlul<a, kemudian dia akut hWW manganbil sdilah pieu
lalu memotong tangann5n smdiri. Akibatu5a damh tak kwy:ung bqhqfi
mengalir hingga dia pun merzemui ahl. Nlah g baftnmn, 'Hambku
telah mendahului-Ku dengan mernbunuh dirinjm, mal<a aku lnmnkan
surga kepdang6'.t'24o

Penielasan:

Al Hasan bin Abu Al Hasan, ku4nbnya adalah Abu Sa'id. Dia

termasuk tokoh senior generasi tabiin, pemimpih umat Islam, ulama

terkemuka, dan ahli zuhud yang dipandang. Dia juga merniliki banlnk

kelebihan.

Jundub adalah Ibnu Abdullah bin Sufun Al Baiali Al Alaqi. Al
Alaqi berasal dari kata Al Alaq 5nng berarti lernbah dari Bajilah. Ada
juga yang menisbatkannya ke kakeknya, yaitu Jundub bin Su[Bn.
Julukannya adalah Abu Abdillah. Dia dulu tinggal di Kufah kemudian

pindah ke Bashmh.

Redaksi 'o:ti-|j maksudnlB adalah, dia merrotong tangannga.

Redaksi pltr 6i maksudnya adalah, darahnla berhenti.

Hadits ini menimbulkan dua permasalahan, yaifu:

Pertatna, redaksi ,-*r * €!5. "hamba-Ku mendahului Aku

dengan membunuh dirin5n' berkaitan dengan ajal. Arti dari ajal ifu

240 93. Al Bukhari di beberapa tempat dengan redaksi yang bemgam, baik secara
mubllaqdan maushul, dan Muslim.
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sendiri adalah waktu atau batas hidup. Contohnp, 'd+l g! artinya

adalah waldunya telah sempurira dan saatrya telah tiba. Tidak semua

waktu disebut ajal. Setiap orang yang meninggal dengan sebab apa pun

pasti berdasarkan ajalnya. Allah & telah mengetahui bahwa seseorang

pasti meninggal dengan sebab yang disebutkan dan apa yang telah Allah

ketahui itu tidak bisa dirubah dan diamandexnen lagi. Oleh sebab itu,

redaksi di atas perlu ditafsirkan, karena terkadang menimbulkan

penafsiran bahwa ajal ifu datangnya belakangan dari waktu yang

dimaksud, kemudian dimajukan oleh seseorang.z4l

Kdua, redaksi l3ir * U7 "Aku meogharamkan surga

unfuknya" berakitan dengan orang png berpendapat dengan ancaman

perrnanen. Ini ditafsirkan oleh Snng lain dengan pengharaman surga

dengan kondisi tertenfu, seperti pembatasan dengan waktu. Contohnya

pernyataan bahwa dia tidak akan masuk surga bersama orang-orang

terdahulu. Atau ini ditafsirkan oleh mereka dengan melakukannya

sebagai alat pembenaran, kernudian dikufuri sehingga yang

bersangkutan abadi dengan kekufurannSla bukan karena pembunuhan

dirinya sendiri.

Hadits ini sebenamyaa landasan hukum dalam permasalahan

bunuh diri, baik manusia maupun lainnya. Sebab diri seseorang ifu

bukan milik manusia, sehingga dia boleh memperlakukannya seperti

yang diinginkannya

Ini sebenamya fidak ada masalah seperti yang terlihat, karena pria yang
disebutkan di atas mendahului alal yang telah ditentukan, dan puhrs asa dari
rahmat Allah agar bisa senebuh kembali.
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349. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r&, dia berkata, uSuatu

ketika sejumlah orang dari Ukl atau Urainah datang, kemudian mereka

mengidap penyakit yang menyemng perut di Madinah. Lalu Nabi $
memerintahkan agar menghadirkan unta yang sedang menyusui unfuk

mereka dan memerintahkan orang-oftmg Ukl ifu mengonsumsi air

kencing dan susu unta tersebut. Setelah itu mereka pun beranjak.

Tatkala mereka kembali sehat, mereka membunuh pengembala yang

ditugaskan Nabi $ dan membawa hewan temak. Ketika berita itu

sampai kepada Nabi $ di awal siang hari, beliau langsung mengirim

orang unfuk mengejar mereka. Manakala siang hari telah terik, orang-

orang Ukl ifu pun dibawa kemudian beliau memerintahkan agar mereka
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dihukum. Tangan dan kaki mereka dipotong s@ara silang, mata mereka

dicungkil dan dibiarkan di padang pasir hingga mereka meminta diberi

minuman namun tidak kunjung diberi minum."

Abu Qilabah berkata, 'Mereka itulah orang-orang yang mencuri,

mernbunuh, menjadi kalir setelah beriman dan mernerangi Allah serta

Rasul-Nya.' (HR. Jamaah).

Penjelasan,

Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang menegaskan status halal

kencing unta, karena dibolehkan meminumnya. Kalangan yang

berpendapat bahwa kencing unta ifu najis berargumen bahwa hal ifu
dibolehkan karena digunakan untuk berobat dan itu juga dibolehkan

unfuk semuEr jenis najis kecuali khamer (baca: miras dan narkoba).

Namun pendapat ini dibantah oleh pa'rdapat pertama bahwa

seandainl6 kencing unta dilarang untuk dikonsumsi maka berobat

dengannya pun dibolehkan. Karena Allah & tidak menciptakan obat

atau penawar pen5nkit unfuk umat Islam dari benda yang diharamkan-

Nya. Dalam hadits ini pun telah terjadi mutilasi terhadap mereka dan

ulama pun berbeda pendapat dalam masalah tersebut. Ada yang

berpendapat, hadits itu di-nasakh dengan hudud (hukuman syariah

islamiyah).

Diriwayatkan d*i Qatadah bahwa dia berkata: Muhammad bin

Sirin menceritakan kepadaku bahwa itu terjadi sebelum hudud

diturunkan.

Setelah membawakan kisah orang-oftmg Ukl tersebut, hnu
Syihab berkata, "Mereka menyebutkan bahwa Rasulullah $ melarang

tindakan mutslah (mutilasi) yang disinggung dalam surah Al Maa'idah,

'Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan

Rasul-N5n' dan ayat selanjutrya setelah kejadian tersebut. "
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Muhamamd bin Al Fadhl meriwayatkan dengan sarnd shahih

hingga ke hnu Sirin, dia berkata, "Kondisi orang-onmg Uraniyyin

tersebut terjadi sebelum ayat hudud yang diturunkan Allah & dalam

surah Al Maa'idah berkenaan dengan kondisi orang'orang yang

memerangi Allah dan Rasulullah $, bahwa mereka boleh dibunuh atau

disalib. Kondisi oftrng-orang Uraniyyin tersebut di-nasl<h dengan ayat

yang menjelaskan penegakan sanksi hudud tertadap mereka.'

Dalam hadits Snng diriwayatkan dari Abu Hamzah, dari AMul
Karim, bahwa dia pemah ditanya tentang kencing unta? Dia menjawab,

"Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaku tentang oftng-ofttng lnng
memerangi Allah dan Flasulullah...." SelanjutrSn dia menyebutkan

redaksinya dan di bagian akhir dia menyebutkan, "Nabi $ fidak pernah

melakukan findakan mutilasi sebelum dan sesudahnya. Beliau pun

melarang mutilasi, dan bersaMa,'Jangan kafnn mqnbunuh dangan am
mutilasi bmng sidikit pul.u

Dalam riunyat Ibmhim bin AMurmhman 5lang b€rasal dari

Muhammad bin Al Fadhl Ath-Thabari dengan sanad yang merryebutkan

Musa bin Ubaidah Ar-Rabadzi dengan sanad-nya hingga sampai ke Jarir

bin Abdullah Al Bajali ... dan di bagian akhimya dia menyebutkan,

"Setelah itu Rasulullah # mernbenci mencungkil mata. Tak lama

kemudian Allah & menumnkan ayat

(16 i;*i O d;,:j;J Siri .ifi Sir.V Aii ty; GL

'Saunggahn5n balaan bagi orang-omng yang mernemngi Allah

dan Rasul-N3n dan berusaha melakukan kerusakan di atas btmi ...'."
(Qs. Al Maa'idah [5]: 33)

Ibnu Al Jauzi pun meriwayatkan sebuah hadits dalam kitabnya

dari riwayat Shalih bin Rusfum, dari Katsir bin Syinzhir, dari Al Hasan,

dari Imran bin Hushain, dia berkata, "Setiap kali Rasulullah # berdiri di
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tengah-tengah kami untuk berkhutbah, beliau memerintahkan kami

bersedekah dan melamng kami melakukan mutilasi."

Ibun Al Jawi pun berkata, "hnu Syahin berkata, 'Hadits ini

menghapus semua ketetapan hukum mutilasi png pemah dipraktekkan

dalam Islam'."

Ibnu AI Jauzi berkata, "Pemyataan naakh di sini perlu

penjelasan sejarah. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Nabi

$ mencungkil mata orang-orang Urani5yin ketika ifu karena mereka

mencungkil mata para pengembala yang ditugaskan beliau. Oleh karena

itu, beliau mengqishash mereka seperti yang mereka lakukan terhadap

para pengembala itu.'

Menurutku, di sini masih ada sisi yang kurang, karena hadits

tersebut berkaitan dengan findakan mutilasi dari beberapa aspek dan

dengan segala bentukn5n. Memang benar hadits tersebut berkaitan

dengan qishash terhadap tindakan mereka mencungkil mata para

pengambala, namun apa yang dilakukan dengan realita mutilasi yang

terjadi? Ini perlu dijawab.

Aku melihat riwayat yang berasal dari Az-Zvhn berkenaan

dengan kisah orang-orang Uraniyryin bahwa mereka membunuh Yasar

maula Rasulullah $, kemudian mereka membunuhnya dengan cara

mutilasi. Seandainya Ibnu Al Jauzi menyebutkan hal ini, tentunya lebitr

pas untuk maksud yang dikemukakannya, yaitu mencungkil mata,

padahal setelah itu masih perlu ditinjau lagi sebagian yang diceritakan

dalam kisah itu.

'UH'dibaca dengan hamkat dhammah pada huruf arn, harakat

sukun pada huruf l<af dan al*'lu:rya lam.

"Uruinah" dibaca dengan harakat dlnmmah pada huruf ain,

harakat fathah pada hurut m', harakat sukun pada huruf akhir,

selanjutnya huruf nrzn Ada ulam yang berpendapat bahwa mereka
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adalah kelompok otang yang berasal dari suku Sulaim, Bajilah dan

Urainah.

t(atu 3uitr artinya adalah, unta yang merniliki air susu melimpah.

,rJ *)#ideli' *i I' g;"r-vo.
'u)L:rlt 

'vti 
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350. Diriwayatkan dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin

Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani {p,, keduanya

berkath, uSuatu ketika seorang pria badui datang menemui Rasulullah $
lalu . berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memintamu karena Allah agar

engkau memberikan putusan hukum terhadap perkara kami

berdasarkan Al Qur'an'. Kemudian orang lang menjadi lawan

perkaranya -orcng yang lebih paham hukum darinya- berkata, 'Ya,
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berilah putusan hukum terhadap perkara kami berdasarkan Al Qur'an
dan izinkanlah aku (untuk berbicara)'. Mendengar itu Nabi $ berkata,

'Biamlall. Pria yang menjadi lawan perkaranya berkata, 'Sebenamya

pubaku pemah dise',va oleh orang ini, kemudian dia berzina dengan

istuinya dan aku diberitahukan bahwa putraku dijatuhi hukuman rajam.

Makanya, aku membayar dendanya sebesar serafus ekor domba dan

seorang budak wanita. Setelah itu aku berkonsultasi dengan atrli ilmu

kemudian mereka memberitahukan kepadaku bahwa putraku

sebenamya dikenakan sanksi hukuman dera sebanyak serafus kali dan

diasingkan selama safu tahun, sedangkan istinya itu dijatuhi hukuman

rajam?!' Mendengar itu Rasulullah $ bersabda, 'Demi jiunku Snng

bmda di tangan-N5n, sungguh aku benar-benar alan membei
kepufuan hukum unfuk perl<ara kalian berdua berdasarkan Al Qur'an.
Budak wanita dan domba dikembalikan kepadamu, pubamu

ifu diftfuhi hukuman dem smtus kali dan diasingl<an selama stu tahun.

Wahai Unais (seorang pnia 5nng beftsal dari suku Aslam), berangkat dan

temui ormnita tersebut. Jika dia mengaku telah berzina, maka mjamlahl

Unais kernudian berangkat menemui wanita ifu lalu wanita ifu mengaku.

Setelah ifu Rasulullah S memerintahkan agar wanita tersebut

diraiarrl.uz+z

Penjelasan:

Kata tjijjl artinya adalah orang yang diseura.

Redaksi nilr v6 q 'q; l! 'ko*li engkau mernberikan

keputr-tsan hukum unfuk perkara karni berdasarkan Al Qur'an"
menggunakan kata Al Qur'an secara khusus dan bisa juga diartikan

dengan ketetapan hukum Allah secara mutlak. Penafsiran yang baik

242 HP.. Al Bukhari di beberapa tempat, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi,
hnu Majah dan Ahmad,

493IhkamutAhkam



adalah memaknainln dengan keteilapan hukum Allah karena di sini

menyinggung masalah pengasingan dan ifu tidak dinyatakan s@aftl

tekstual dalam Al Qrtr'an. Hanya saia ketetapan hukum itu disimpulkan

dari perintah Allah untuk taat kepada Rasulullah $ dan meneladani

beliau.

' 
Redaksi d iriti 'dan izinkanlah aku (berticam)" ini menrpakan

ungkapan 5nng beretika dalam memrbangun komunikasi dengan orang

yang lebih tua dan senior.

Redaksi V otg "dia dulu adalah orang !,ang diseua"

maksudnya adalah, disanra atau dipekerjakan.

Redaksi 4 Ljidd "kemudian aku membayar dendanya"

maksudnya adalah, menebus denda puhanya dari sanksi hukuman

rajam. Ini merupakan dalil syar'i yang menegaskan ketetapan hukuman

pengasingan disertai dengan sanl$i dera. Namun ulama rna&hab Hanafi

berbeda pendapat dalam rnasalah ini, dengan bemrgumen bahwa sanksi

pengasingan tidak disebutkan dalam AI Qur'an. Selain itu, penambahan

yang digabungkan pada nash (Al Qur'an) adalah naakh, sementara me-

nasakh ketetapan hukum Al Qur'an dengan hadits ahad frdak boleh.

Sementara ulama madzhab yang lain berpendapat yang konta dengan

mereka, yakni penambahan pada rasi adalah nasakh. Permasalahan ini

telah ditetapkan atau.dikukuhkan dalam ilmu Ushul.

Redaksi * ,Yl'dt-iuaku kernudian berkonsultasi dengan ahli

ilmu" merupakan dalil yang menegaskan bahwa kita sebaiknya

berkonsultasi dengan ulama atau atrli ketika ada hukum yang tidak jelas

atau mera-sa sanksi terhadap safu ketetapan hukum. Selain itu, ini juga

merupakan dalil yang menegaskan bahwa itu adalah fatwa yang

dikeluarkan di zaman Rasulullah #; dalil untuk mengaitkan sesuatu

dengan situasi kondisi. Sebuah ketetapan hukum pada asalnya
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merupakan lanjutan dari ketetapan-ketetapan hukum gang telah ada,

meskipun bisa saja dihilangkan di zaman Nabi $ dengan can naskh.

Redaksi''I{f'- i:t'dikernbalikan kepadamu' maksudnlaa adalah,

denda yang telah dibapr itu tidak diterima atau dikernbalikan lagi. Di

sini redaksi yang digunakan adalah pola mashdar5Bng digunakan unfuk

rnakna ism maful (obyekl. Ini menrpakan dalil yang menegaskan bahwa

sesuahr png diambil atau diberikan dengan cam penetapan yang tidak

benar unjib dikernbalilan dan tidak boleh dimilih. Dengan ini semakin

jelas sisi kelerrnhan argumen yang digunalon oleh ulama madzhab Asy
S5af i dalam beberapa akad ahu kontak 1ang rusak, seperti: dua pihak

yang saling berperkara dibolehlon mernanfaatkan barang miliknya, dan

itu menjadi sebab bolehnya barang tersebut digunakan.

Selain itu, hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa

ungkapan atau pemyataan yang digunakan dalam sifuasi meminta fatwa

dibolehkan dalam menqlakkan sanksi hukum atau ta'zir. Sebab, dalam

hadits pria tersebut msruduh istinya telah bezina, narnun Nabi $ tidak

Iangsung memerintahkan untuk menghukum pria ifu karena telah

melemparkan tuduhan berzina. Awalnln, dia mengelak dari hal itu.

Hadits ini juga menegaskan ketetapan hukuman rajam dan pemberian

we\ /enang menegakkan sanksi hukum unfuk pemimpin. Bisa juga

disimpulkan bahwa pengakuan yang dibuat satu kali cukup menjadi alat

bukti untuk menjafuhkan sanksi hukuman. Karena Nabi $ menetapkan

hukuman rajam bagi istri yang berzina ihr dengan pengakuan yang

dibuakrya tanpa ada keterpaksaan dan di sini tidak ada pembatasan

bilangan atau jumlah orang yang membuat pengakuan. Dengan redaksi

ini juga digunakan sebagai dalil yang mengukuhkan ketidakbolehan

menggabungkan sanksi dera dan rajam sekaligus, karena dalam hadits di

atas Unais tidak meny dan tidak pernah diperintahkan Nabi

;$ kepadanya.
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351. Diriwayatkan dari Ubaidullah bin AMullah bin Utbah bin

Mas'ud, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid Al Juhani ri6, keduanya

berkata, uNabi $ pemah ditanya tentang kasus budak wanita yang

belum menikah melakukan perzinahan, beliau menjawab, 'I{alau budak

wanita itu betzina mal<a demlah. I{alau dia bqzna lagi maka demlah.

I{alau dia bezina taS, 
^uku 

deralah, kqnudian juallah mesh'pun hanya

seharga bll."

Ibnu Syihab berkata, 'Aku fidak tahu, apakah setdah kali ketiga

atau kali keempat.'zs

Dhafr artiqn adalah tali.

Penjelasan'

Hadits ini digunakan sebagai dalil yang menegaskan

pemberlakuan sanksi hukuman bagi budak seperti yang diberlakukan

bagi orang merdeka. Makna yang menjelaskan pemberlakuan sanksi

hukuman oleh seorang majikan kepada budakn5ra juga tercakup dalam

hadits ini, meskipun tidak kuat.

Selain itu, hadits ini menjelaskan hukum budak wanita 5nng
belum menikah. AI Qur'an telah menyinggung hukuman budak wanita

yang belum menikah apabila bezina. Jumhur ulama berpendapat bahwa

apabila budak wanita itu belum menikah maka dia dijatuhi sanksi

243 93. AI Bukhari di beberapa tempat dengan redaksi yang berbeda, Muslim, An-
Nasa'i, dan Ahmad.
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hukuman. Sedangkan menunrt riwapt gnng dinukil dari hnu Abbas

tentang budak laki-laki dan wanita, dia berkata, 'Apabila budak laki-laki

dan perernpuan belum menikah, maka tidak ada sanksi hukuman bagi

keduanln. Namun jika keduanS;a telah menikah maka keduanp

dikenakan sanksi sepanrh hularrnn orang merdeka, yaitu lima puluh

kali dera."

Sebagian uhrna bahwa Thawus dan Abu Ubaid

juga berpendapat seperti png dikenrukakan oleh hnu Abbas.

Inilah pendapat png dianut oleh kahngan yang berpedornan

pada konteks Al Qur'an,3nifu firrnanngn,

.;A1 &ttiJAtp #,C*1 i9'#$9"
"rr13l4r2

nDan apbila mqela telah manjaga din dangan kaltlirl,

kemudian mqelm m*lolan perbwtan 5ang keji (zina), mala abs
merel<a sepruh hukumn dari hukuman uranib-unnita mudel<a gng
bqsuami." (Qs. An-Nisaa' 141:24)

Hanya saja adalah madzhab jumhur yang paling mjih dalarn

masalah ini, sebab hadib ini menegaskan kalajiban melaksanakan

hukuman dera bagi wanita png belum menikah. Namun dalam hadits

yang lain te6ukH bahwa sanksi hukuman diberlakukan, atau

disimpulkan dari redaksi kalimat, maka itu lebih didahulukan daripada

konteks hadits.

l<aa'j'i!alr artinp adalah tali.

Sebagian ularna menyebutkan bahwa redaksi P, it W
"maka juaXah budak wanita ifu meskipun seharga tali" menrpakan dalil

yang menegaskan bahwa zina menrpakan aib pada budak. Oleh karena
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itu, harga atau nilai iualqn difurunkan. Ada juga ulama yang

berpendapat bahwa ini menrpakan dalil yang membolehkan menjual

barang yang dilarang untuk dijual menurut syrari'ah (budak) agar tidak

ada pihak yang dirugikan.

Pendapat pertama yang dikemukakan dalam masalah ini perlu

ditinjau lagi, karena bisa saja yang dimaksud adalah menjual budak

wanita ifu, meskipun harga atau nilai jualnya turun seharga seutas tali.

Dengan dernikian ifu menjadi informasi yang berkaitan dengan kondisi

realita, bukan pernberitahuan tentang sebmh ketetapan hukum syar'i.

tentunya, orang yang mengetahui budak wanita yang melakukan

perzinahan benrlang kali maka nilainya menjadi furun dmstis dalam

pandangannya.

Sedangkan pendapat kedua juga palu ditinjau ulang, karena bisa

jadi aib tersebut berdampak pada penurunan nilai budak tersebut dalam

pandangan masyarakat, sehingga penjulannyra dalam kondisi harga

furun itu merupakan jual beli dengan harga 5nng sepadan, bukan iual
beli yang tidak mengandrrng unsur penipuan

Hadits ini merupakan dalil yang manjelaskan bahwa Snng

diperintahkan adalah sanksi hukuman yang berkaitan dengan budak

wanita tersebut, bukan jenis hukuman tabir maupun penjam. Dinukil

dari Abu Tsaur bahwa hadits ini menetapkan karuajiban pernberlakukan

sanksi hukuman dan ka,',rajiban menjual budak yang melakukan zina,

serta tidak boleh mempertahankan budak yang terbukti telah melakukan

perzinaan sebanyak ernpat kali.

Ada juga yang mengatakan bahwa hadits ini merupakan isyarat

tetang pemberitahuan pihak penjual kepada pihak pembeli perihal aib

yang terdapat pada barang 5rang dijual, karena nilai jualnyra bisa

berkurang kefika ditemukan ada cacat pada bamng yang dijual. Kalau

tidak ada aib yang ditemukan maka harganya tetap normal. Namun ini

perlu ditinjau ulang.
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Ada juga yang berpendapat bahwa hadib ini mensinyalir bahrrra

apabila sanksi hukuman tidak mengenai sasamn yang difuju, maka tidak

perlu diberlakulon. Apabila hal itll wajib seperti halnya sanksi hukunnn,

rnaka pengabaian syarat pun berlaku dalam kavajibannln terhada

rrajikan, sementara dia adalah omng 5nng berkuasa. S€bab salah safu

dari dua hal harus teriadi, !/aifu tidak mernberlalnrkan sanlsi hukuman,

narnun tdak ada bukfi yang merrgr.ratkan stats urajibnya, dan

menghilangkan syamt wajib, Sraitu yang merrpunlni barang. Dengan

dernikian itu bisa dipasfikan. Oleh karena ihr, fidak dikatalon bahrrya

tinggalkan budak ifu atau berlakukan sanksi hukurnan setiap

kali p"langgaran yang sarna dilakukan, dengan ahsan yagn telah

dikerrukakan tadi. Wallahu a'hm.

Jadi, berdasarkan hal tri maka hularnan b'zir 19ang fidak

mengenai sasamn atau tidak bermanfaat fidak rnasuk dalarn kateEori.iUi, .

sebab itu bukan perbuatan wajib, sehingga boleh safrr ditinggalkan atau

diabaikan.

n'rV; J ,ju 'ofr oo.irr ur_r ,;; 4 * -yoy
11- :ir;G -r,,,*)t e ;i- *i #Lh, .A ;nt Jyr'u-J;ir
J;rG-:Jw 1-t;WH Je';,t|,',;3 J,i' J;,
1& ilt ."17'€ri ,1, u; J ;L ,:&'n;1v ,:,,i:) J ,i,
,,5* ,:&:, ,)L \, * it Jyr'oG'> :c-,:'>W'€.,i * JL
?tr';i; J* :€ :JG y,+;l'J6,i6 .y ,,Su $r,, :ti

t t, c.',.;-#ruy.t$\r,*,*h, *
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352. Driwayatkan dari Abu 
",r-* 

45, bahwa dia berkata,

"Suafu k€fika seomng pria dari kalangan umat Islam datang menernui

Rasulullah $ 1lang ketika itu sedang berada di masjid. Pria itu kemudian

berseru, 'Wahai Rasulullah, aku sungguh telah berzina'. Mendengar ifu

beliau langsung berpaling darinya, kernudian menyingkir dari

hadapannya. Pria ifu berkata lagi, 'Wahai Rasulullah, aku sungguh telah

berzina'. Beliau kembali berpaling darinya hingga pria ifu mengulangi

perkataann5n ifu sebanyak empat kali. Tatkala ada ernpat orang saksi

yang mernberikan kesaksian terhadap perbuatan pria ifu, Rasulullah &t
langsung memanggilnya lalu berkata,'Aplah l<anu ildah gila? B.,taint

menjawab, 'Tidak'. Beliau bertanya lagi, 'Apkah ag{au t&h
menikah? Pria itu menjawab, Ya'.'Rasulullah $ kernudbn bersabda,

'fuwalah pia ini dan mjamlah'.n

Ibnu Syihab berkata, "Abu Salamah bin Abdurmhman kernudian

mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin AMullah, dia

berkata, 'Alnr termasuk orang yang merajam pria tersebut. Saat itu kami

memjamnya di mushalla. Tatkala batu mengenainya, dia pun melarikan

diri. Kemudian kami menangkapnya di padang pasir, lalu kami

merajamnYS'."2t14

Penjelasan,

244 HR. Al Bukhari di beberapa tempat, Muslim dan Ahrnad.
Mushallah di sini adalah tempat pelaksanaan shalat jenazah. Oleh karena itu,
Muslim dalam riwayat lain mengatakan, 'di Baqi' Qarqadu yaihr tempat
pelaksanaan shalat ienazah yang berada di Madinah.
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Pria yang dimaksud adalah Ma'iz bin Malik. Jabir bin Samurah,

Abdullah bin Abbas, Abu Sa'id Al Khudri dan Buraidah bin Al Hushaib

AI Aslami meriwayatkan kisahnya.

Ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa pengakuan zina

sebanyak empat kali menrpakan syamt diberlakukannya sanksi

hukuman. Mereka juga berpendapat bahwa Nabi $ ketka itu sengaja

menangguhkan pelaksanaan sanksi hukuman hingga pria itu mengaku

unfuk kali keernpat sebab hal itu sebelumnya belum wajib. mereka pun

berargumen bahwa seandainya beliau mengharuskan pemberlakuan

sanksi hukuman dengan pengakuan satu kali maka beliau tidak akan

menangguhkan sesuafu yang bersifat wajib.

Redaksi pr'r(3 '€tt 
* * .\f 6ii "tutkala bersaksi atas

dirinya sebanyak empat kali" mengindikasikan bahwa kesaksian empat

kali itu merupakan alasan hukum (//a/hukum).

Madzhab yang dianut oleh Asy-Syafi'i dan Malik serta orang-

oftrng yang mengikuti mereka berpendapat bahwa pengaku safu kali

yang dilakukan oleh pelaku zina sudah bisa digunakan unhrk

memberlakukan suatu hukuman, sebagai bentuk analogi terhadap semua

hak atau ka,vajiban. Ini seolah-olah mengesankan bahwa mereka tidak

sependapat bahwa sanksi hukuman tidak ditangguhkan hingga lengkap

empat kali pengakuan, seperti yang dikemukakan oleh ulama madzhab

Hanafi. Ini juga masuk dalam kategori verifikasi dan penelitian karena

adanya sebab, karena hukum dibangun di atas pencegahan untuk

meninggalkannya dan menolaknya dengan hal syubhat.

Hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa hakim

diperintahkan untuk menanyakan realita yang terjadi untuk memenuhi

informasi yang dibuhfikannya dalam menetapkan atau memberi

kepuhrsan hukum. Tindakan ini termasuk kewajiban hakim yang harus

dijalankan, karena Nabi S menanyakan stafus kewarasan pria tersebut

unfuk mengecek kenormalannya dan juga menanyakan status sosialnya
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untuk menetapkan jenis sanksi hukuman, seperti rajam atau dera. Ini

harus dilakukan oleh hakim, karena sanksi hukurnan zina ada dua, yaifu

dera atau rajam. Salah satu sanksi hukuman ini fidak mungkin

diputuskan kalau latar belakangnSn belum diketahui dan dicek

validitasnSra.

"t Redaksi i'* ',!"j "aplah lannu stilah gita? bisa safti

dipertangnkan, sehingga dikatakan bahwa pengakuan oftmg gila tdak

bisa dijadikan sebagai pedoman atau tolah ukur. Seandainf
gila maka pemyataan'tt:r y:'gJ'i\"dia sebenamSa fidak gila' fidak

berguna. Jadi, apa hikmah di balik pertanSnan itu? Bahkan bertanya

kepada pihak yang lain dari kalangan yang dikenalnya lebih

berpengaruh.

Jawabannya adalah, ada riwayat yang menyebud<an bahwa

beliau telah bertanyn kepada omng lain tentang kasus tersebut.2s

Dengan asumsi ini rnaka pertaqnan yang dikernulokan Nabi $ ih.t

berfungsi unfuk menveriffkasi kondisi kebenaran dan ketmramn

pelakun5n, sehingga bisa dijadikan sebagai bukfi penguat, tidak hanta

berdasarkan pengakuan tidak gila semata.

Selain itu, hadits ini merupakan dalil yang menjelaskan bahwa

imam atau pihak yang berwenang boleh mendelegasikan atau

menyerahkan pelalsanaan sanksi hukuman kepada pihak lain (yang

dipercaya atau kredibel). Redaksi hadits ini menegaskan bahr,ua Nabi $
tidak menghadiri pelaksanaan sanksi hukuman tersebut. Oleh sebab itr.r,

245 pu1u* riwayat Buraidah yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan bahwa beliau
bertanya, "Apakah pria itu sudah gila? kemudian diberitahukan bahwa dia ihr tidak
gila. Dalam redaksi yang lain disebutkan, 'Setelah ifu beliau mengirim ufusan ke
kaumn5ra, kemudian mereka berkata, 'Yang kami tidak tahu tentang iati diri pria ih.r

adalah, dia ihr orang waras dari kalangan orang-omng baik kami '."
Sedangkan hadits Abu Sa'id menyebutkan, "Kami fldak mengetahui pria ifu
bermasalah." Semua riwayat ini bisa digabungkan sehingga kesimpulannp adalah,

Nabi q|$ bertanya kepada pelakunya terlebih dahulu, kemudian bertanya kepada
omng lain sebagai sikap kehati-hatian.
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disimpulkan bahwa imam atau pemimpin tidak perlu menghadiri

pelaksanaan sanksi hukuman rajam, meskipun ulama fikih

menganjurkan agar imam atau pernimpin memulai raJam terlebih dahulu

kefika sebuah kasus perzinaan terbukti dengan pengakuan pelaku. Si

pelaku bersaksi apabila perbuatannya ifu dikuatkan dengan bukti. Ini

mengesankan seolah-olah karena imam atau pernimpin difugaskan

unfuk mencari bukti dan berhati-hati dalam membuktikan sebuah kasus,

maka dikatakan kepada si pelaku, "Mulailah!" agar itu menjadi

peringatan agar Udak bersikap lunak dalam menetapkan sanksi

hukuman dan motivasi unhrk lebih teliti dalam verifikasi.

Redaksi 'rt[ag,it, 'tiisf fii "ketika batu mengenai dirinya"

maksudnya adalah, dia tidak kuat lagi menahan lernparan bafu. Ada juga

yang mengartikannyia, dia merasakan kesakitan 5,ang perih.

Redal$i v.p 'dia pun melarikan diriu menrpakan dalil yang

menegaskan bahwa pelaku zina gnng dihukum tidak boleh dipendam.

;it Lt 'i6 
'^f, qz?nr *>.,'# u i' + ;e -ror

,aa iilt'oi ,'; tr?i *:t ,:)L h' .J- lttr Jyt d t):G

G osy t, ,'rt-': *v h, J* yt J;r'A i* .q:) >\*rr

} i' |'? i$ .or:,iX;r'Wk rit- tr;:)t ):,:, G ,et1'ilJt

'iLi U; ,,6):H lr'A;..rtfu ,g1)t z,l W |&k ,t>c

'i>t., ;, i' '#'i Jtit .6:lJ;i.63 t4:, 6 @ ;'1 fl
;fi ,:H U 6:rb ,J* ,f1t:^1 W ti| ,i* ej
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e tL;1F!)t U?;,,SG .uj h rY :t + Ut q
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l' * ,glt :rt & i, er qlt ,.tr!)t :'ni?\r gt Ju

.u'*b
353. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar 1g,, dia berkata,

"Sungguh orang-orang Yahudi pemah datang menemui Rasulullah $.
Kemudian mereka menceritakan kepada beliau bahwa seorang wanita

dari bangsa mereka telah berzina dengan seorang pria. Mendengar ifu

Rasulullah $ berkata kepada mereka, 'Apa gnng l<alian tqnukan dalam

kitab Taurat berkenaan dengan sanki hukuman rajam? Mereka

menjawab, 'Kami mernperlihatkan aib mereka dan mereka didera'.

Mendengar itu AMullah bin Salam berkata, 'Kalian bohong. Di dalam

Taurat ada ayat mjam'. Mereka kemudian menghadirkan Taumt, lalu

membukanya. Salah satu dari mereka kemudian meletakkan tangannya

di atas ayat rajam, lalu mernbaca bagian sebelum dan sesudah a5nt

'rajam tersebut. Melihat itu Abdullah bin Salam berkata, 'Angkat

tanganmu!' Pria Yahudi itu kernudian mengangkat tanganngra. Temyata,

di dalam Taurat ada ayat rajam. Pria Yahudi itu kernudian berkata, 'Dia
(Abdullah bin Salam) memang benar wahai Muhammad'. Setelah itu
Nabi $ memerintahkan mereka berdua (pria dan wanita yang berzina

itu)dirajam."

Abdullah bin Umar berkata, "Aku kemudian melihat si pria itu
menutupi si wanita unfuk melindunginya dari lernparan bafu.u

Abdullah bin Umar berkata, "Orang yang meletakkan tangannya

di atas ayat mjam tersebut bemama Abdullah bin Shuriya.u2'16

246 93. Al Bukhari di beberapa tempat dengan redalsi yang beragam, Muslim dan
Ahmad.
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Penjelasan:

Ulama fikih berbeda pendapat perihal stafus agarna png dianut

oleh pelaku zina (maksudnya Islam), apakah itu menjadi qprat dalam

kasus perzinahan orang png zudah menikah atau frdak? Madzhab Aslr
Syafi'i bapendapat bahwa stafus Islam tidak meniadi s-yarat

pemberlakuan sanksi hukuman mjam, karena apabila seormg haldm

memberikan putusan perzinahan yang dilakukan oleh kafu dzimmigng
sudah menikah, maka hukurnan ifu dilaksanakan. S€darEIGn rrndzhab

Abu Hanifah berpendapat bahrrn status Islam mempakan q,rarat dalam

kasus perzinahan orang yang sudah menikah. Ulama AqrSsnfi'i
berargumen dengan hadits di atas. Buktinya Nabi $ merajam kedua

orang Yahudi yang berzina. Sedangkan ulama Hanafi berargumen

bahwa beliau merajam kedua pelaku zina tersebut berdasarkan

ketetapan hukum Taurat dan itu pun beliau diminta oleh pihak Yahudi

keuka Nabi $ datang di Madinah. Mereka pun mengaku bahwa agnt

yang berkaitan dangan sanksi hukuman zina ditunrnkan setela ifu. Oleh

karena ifu, hadits ni drnasakh dengan alrat tersebut. Namun

ini perlu diverifikasi dengan penelitian sejarah. Maksudnya adalah

pengakuan adanya nasal<h.

Redal$i if{ ,sb W- hljt lJff "uk kemudian metihat si pria

itu menufupi si wanita," kata Gi artinya adalah, condong atau miring ke

arah.

ht * lnr Jyt Lf :^- ?nr *a, i;-; ,rj ,? -yo r

,1d;'r1 -k ',r:)L '$t -'r;t :Jv'sl- >*, ol j :Jv *) ib
.L*',!lL oL{ t:, ,i& -i;;i 4u;.'iU
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354. Driwayatkan dari Abu Humirah 49, bahwa Rasulullah $
bersaMa, "Sandai4a seorang pria -atau wanib- muncul di

hadapnmu sffift frba-frba bnp mqninta izin kepdamu terlebih

dahulu, kemudian engkau melemprinp dengan bfu hinqg membuat

matarya aat maka engl<au b:dak dikenai sanki ap pun."247

Penjeliasan:

AqrSyafi'i dan lainrya menspnakan hadits ini secara tekstual.

Sedangkan ulama Maliki berpendapat bahwa oftmg tersebut tidak

membidik mata orang yang muncul ifu dan tidak pula 5nng lain. Ada

juga pendapat yang mengatakan, pria yang membuat cacat mata

tersebut harus membayar denda. Namun pendapat ini bertentangan

dengan hadits di atas.

Alasan yang dikemukakan unhrk melardasi hrangan tersebut

atau tindalon pencegahan adahh, t*ril\ U3, I i*.U (kernaksiatan

tidak boleh dibalas dengan kernaksiatan pula). Namun alasan ini sangat

Iemah, karena kondisi maksiat yang dimaksud terhalang atau tidak

diternukan dalam kondisi tersebut.

Ulama fikih menanggapi atau menyikapi ketetapan hukum ini

secara beragam, yaifu:

Pertama: membedakan antara orang yang melihat ini berada di
jalan utama, atau di ujung rumah orang Snng dilihat, atau di garrg

(lorong) tertutup yang bemda di bawah. Mereka berbeda pendapat

dalam permasalahan tersebut, namun pendapat yang masyhur

menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dan mata tidak boleh melihat

aurat manusia dalam kondisi apa pun. Dalam pandangan ulama

madzhab fuy-Syafi'i disebutkan bahwa yang dimaksud adalah mata

orang yang berdiri di dalam kepemilikan orang yang dilihat.

247 11P.. Al Bukhari dengan redakst inl, Mwtim dan Ahmad.
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Kedua: apakah boleh melernpar orarg !,ary rndihat atau

mengintip sebelum melamngryn dan memperinslatkannlra? Ada dr,ra

pandangan ma&hab fuyq/afi'i dalam nrasalah ini, lnitu fidak boleh

berdasarkan qiyas mencegah seiak aunl dengan sesuafu Srang lebih

mudah, dan boleh.

Kernutlakan hadits menietaskan kedua hal tni secatia bersarnaan.

Artiqn bahr,ra tidak ada perbedaan antara sikap omng yarq mdihat dan

tidak perlu diberi peringatan terlebih dahulu. Serrentara ketetapan

hukum png kedua ini mengandung sesuatu Fng lebih lnrat dari

kernuflakan tersebut, rrtu rrrigJu; *rlt ,ff- oi, *y b,, Sa o$ i1

"Nabi # pernah berputar mencari otang yrang melihat atau mengintip

dengan anak panah"

Ketiga: seandainln ses€orErng mendengar, apaloh pendengaran

bisa disamakan dengan melihat atau mengintip? Para ulama berbeda

pendapat dalam masalah ini.

Hadits ini menjelaskan bahwa rnata boleh dilernpar dengan

sesuafu 5rang ringan seperti sisir dan bafu, berdasarkan redalsi '^lA
"kernudian aku melemparinya." Menurut uhma fikih, apabila rnata

orang yang mengintip ditusuk dengan anak panah atau dilernpari

dengan bafu hingga membunuh orang lrang mengintip, rnaka

pembunuhan ini berkaitan dengan sanksi hukurnan qishash atau diSnt-

Selain itu, sikap SBng diambil oleh ularna fikih adalah, apabila

orcng yang mengintip mempunlni rnahram di dalarn rumah atiru

ruangan atau isti atau barang, maka matanln fidak boleh diidikan
sasarem. Sebab ada ketidakjelasan hukum di sini. Ada yang

berpendapat, tidak hanp cukup dengan menriliki nnhram di dalam

rumah atau ruangan saja, tetapi lang mencegah matanp dijadikan

sasarirn adalah apabila 5nng ada di dalam rurnah atau nrangan tersebut

hanya mahram orang 5rang mengintip atau melihat.
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Keempat: apabila yang ada di dalam rurnah atau mangan

hanyalah sahabakrya, maka oftmg tersebut boleh dilempari, kalau

memang aurat orang yang dilihat fidak terfufup, dan tidak ada jaminan

atau penggantian. Kalau tidak maka ada dua pandangan ulama, dimana

yang paling zhahir adalah pendapat yang menlntal{an bahwa mata

orang yang melihat atau mengintip tidak boleh dilerrpari.

Kelima: apabila ada mahram di dalam rumah atau ruangan yang

tertutup, maka ada dua pandangan, lraitu tidak boleh melernpari

matan5ra sebab dia tidak melihat apa pun. Namun ulama fikih

berpendapat bahwa yang paling kuat adalah boleh melempari matanya

karena status hadits yang mutlak dan waktu terhrfup maupun tidak

tertutup tidak bisa dipastikan, sehingga lebih baik pintu ditutup.

Keenam: hal itu dilakukan apabila tuan rumah tidak melakukan

kekurangan. Apabila pinhmya terbuka atau ada lubang 5png besar atau

retakan yang terbuka, kemudian seseorang rnelihat atau mengintip.

Apabila orang Snng melihat itu hanya leurat saja maka matan5ra tidak

boleh dijadikan sasaran, narnun apabila orang ifu dengan sengaja

berdiri, maka ada yang berpendapat, fidak boleh menllasar matanya

karena ada unsur ketidakbecusan penghuni rumah dengan mernbiarkan

pintu terbuka dan lubang tidak terhrtup. Ada juga yang berpendapat,

boleh menjadikan matanya sebagai karena telah melakukan sebuah

pelanggaran. Perbedaan ini diberlakukan apabila seseorang melihat atau

mengintip dari atas atap yang sama atau seorang mudzin melihat dari

tempat mengumandangkan adzan. Namun pendapat yang paling kuat

menurut mereka adalah boleh melempar karena tidak ada unsur

kekurangan atau kealpaan dari pihak penghuni rumah.

Perlu diketahui bahwa sikap ulama fikih terhadap perrnasalahn

ini masuk dalam kategori kernuflakan hadits, karena kadang sebuah

hukum bisa digali darin5ra. Kalau tidak ada maka digali dari konteks
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hadits yang dipahami. Ada juga yang dbali dari qiyas (u*l"Srt rnmun ini

iamng teriadi seperti yang telah lomi kernukakan tadi.

Bab Sanld Hukman Pencurian

$r',tl:LiiL,rrr;f .irr er'* ,l l' * * -roo
* -X ,y Gt-'^!4.'J+4U p3 *ht *

355. Diriwa5ntkan dari Abdullah bin Urnar 6, bahura Nabi $
meniafuhkan sanksi potong tangan dalam losus pencr,uftm perisai gnng

nilainya {alam rirrnyat lain dis€budon: harganlr tign dirham.zaa

Penlelasan:

Ulama fikih berbeda pendapat tentang nishab (baftas maksimal)

pencurian, baik asal rErupun uleran. Secara asal, jumhur ulama

menggunakan ukuran nishab, sernentara madzhab Zhahiri berp€ndapat

lain, yaitu tidak menggunakan nishab sebagai pernklalruan sanksi

hukum potong tangan. Mereka juga fdak mernbedakan antara kasr-r-s

pencurian yang nominaln!,a kecil dengan besar. Pendapat ini pun dinukil

dari salah safu pandangan ulama madznab As!rs!,afi'i.

Berargumen dengan hadits ini sebagai landasan p€nspnaan

nishab dalam kasr.rs pencurian metrrang l€rnah, karena ini adalah hikayat

sebuah perbuatan dan sanksi potong tangan dengan ukuran ini secam

248 HR. Al Bukhari, Mtrslim, Abu Daud, ArFl{asa'i, At-Tirma&i, Ibnu Maifi dan
Ahmad.
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perbuatan, tidak mengharuskan tidak adanya sanksi potong tangan

lainnya secara verbal.

Berkaitan dengan ukuran atau nominal benda yang dicuri, Asy-

Syafi'i berpendapat bahwa nishabnya adalah dinar. Hal ini ditetapkan

berdasarkan hadits Aisyah @ yang akan dikemukakan. Benda curian

yang bukan emas pun diperkirakan nilainya seperti nilai ernas. Abu

Hanifah berpendapat bahwa nishabnya 10 dirham dan benda curian

selain perak dinilai dengan perak. Sedangkan Malik berpendapat bahwa

nishabnya dinar emas atau 3 dirham. Kdua nishab ini merupakan asal

dan benda curian lainnya dinilai dengan dirham. Kedua hadits ini

menegaskan bahwa pendapat Abu Hanifah keluar dari pendapat yang

umum.

Menurut Asy-Syafi'i, hadits ini fidak bertentangan dengan hadits

Aisyah, yakni dinar itu sama nilainya dengan 12 dirham, sedangkan

dinar sama dengan 3 dirham. Oleh karena itu, nilai diyat dihargai 12

ribu perak dan 1000 dinar ernas.

Hadie ini digunakan sebagai landasan hukum madzhab Maliki

dalam kasus perak merupakan asal penilaian atau penetapan harga.

Oleh karena ifu, ketika benda yang dicuri bukan emas dan perak, maka

yang dijadikan sebagai tolak ukur penilaian adalah perak bukan emas.

Ini menunjukkan bahwa perak merupakan asal dalam penilaian. Jika

tidak maka menggunakan emas sebagai asal penilaian lebih utama dan

wajib bagi kalangan yang berpendapat bahwa emas merupakan asal

penilaian.

Madzhab Hanafi dan kalangan yang berpendapat dengan hadits

Aisyah, yaitu r';9ft5 f-; i"d Cjlett "sanksi potong tangan diberlakukan

dalam kasus pencurian senilai seperempat dinar lebih" mengernukakan

pendapatnya tentang penafsirannya bahwa penilaian merupakan

perkara zhanni (perkiraan) dan penaksiran. Sehingga standar nilainya

boleh menggunakan standar Aisyah yattu 1/4 dinar atau 3 dirham,
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sedangkan untuk benda hinnla tebih tinggi. Namun pihak lain menilai

penafsimn ini lemah dan mernbantahnya dengan menyatakan bahwa

Aistah tidak pemah bemiat menginformasikan standar ukuran atau nilai

pencurian yang bemkibat sanksi potong tangan, kecuali melalui proses

investigasi karena berat dan besamya permasalahan potong tangan.

t{ata ifujr artinya adalah perisai. Kata ini dibenhrk mengikuti

pola mif al png berarti menutupi dan bersernbtrnyr. thta ljr pun

dibentuk dari kata ini. Huruf mim pada kata ini diberi harakat kasrah

unfuk menunjukkan makna perangkat atau alat 5nng digunakan unfuk

melindungi diri, layaknya omng yang bersembunyi atau berlindung di

baliknya unfuk menghindari bahaya yang mengancam dirinya.

frata iil;ir tnrga) dan !:i.itr ha.ga) sebenamya dua kata yang

berbeda. Namun gang sering digunakan adalah kata 'ej#ir. Sedangkan

riwayat-riwayat yang menggunakan kata iydt' 6i.u saja ada unsur

kesamaannya di kalangan masgnrakat saat ifu atau menurut asumsi

periwaSat atau karena pertimbangan yang lebih dominan.

,k it J;rY 6,Vb it orr-^^4G p -ror
.t+Q" 16-: g', G4t'& ,i;- *: #hr

356. Diriwayatkan dari Aisyah,g, bahwa dia pemah rnendengar

Rasulullah saw bersaMa, " Tangan dipotong dalam kasus pencurian

seperemp, 47r* 1"6i1i."249

Penjelasan,

249 HR. Al Bukhari dngan redaksi png bemgam, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirrnidd, hnu Malah dan Ahmad.
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Hadits ini digunakan sebagai landasan hukum Imam Asy-Syafi'i

dalam menetapkan jumlah nishab dalam kasus pencurian. Diriwayatkan

dari Aisyah, dari Nabi $ secara tindakan maupun perkataan. Riwayat

yang dalam benhrk perkataan ini lebih kuat unfuk berargumen daripada

perbuatan, sebab sanksi potong tangan Udak harus dilalsanakan dalam

nilai tertentu, dimana orang yang melakukan tindak pencurian barang

yang kurang dari nilai tersebut tidak dikenakan sanksi potong tangan.

Pendapat yang menegaskan penggunaan nilai tertenfu dalam

sanksi potong tangan sebenamya menjelaskan tidak bolehnya

menggunakan nilai yang lebih dari itu dalam perkara pemberlakuan

sanksi potong tangan. Karena seandainya ifu boleh digunakan maka

sudah barang tentu sanksi potong tangan tidak diberlakukan untuk kasus

pencurian yang nilainya kurang dari ifu. Selain itu, riwayat yang berupa

perbuatan, masuk dalam penafsiran lemah yang kami kemukakan

bahwa penilaian tersebut merupakan perkara zhanni dan lain

sebagainya.

Perlu diketahui bahwa hadits ini sangat tegas dan kuat

digunakan sebagai dalil bagi ulama madzhab Abu Hanifah, karena

secara gamblang dinyatakan bahwa sanksi potong tangan berlaku dalam

nilai pencurian barang yang menurut mereka tidak boleh dijatuhi sanksi

potong tangan. Sedangkan makna hadits ini secara teksfual tidak digali

dari teksnya tetapi dari konteksnya. Hal ini masuk dalam konteks jumlah

dan tingkatannya lebih kuat dari tingkatan konteks malhum laqb.

Lla '#l ,r-:i Lf W.i,r ft zkG * -yoy

ie \t.J" i' J;r,fure; tj*,ip C*r;jta

* i, );t ,n *:'i dlt,;l'Y ie'u.p., a: $ut e'&3
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?"'; t.irr ;;.r- ';r r, ,f '# ,Jui ,:,;ol'aK *3 *\t
e',t" tiy $tr'#'#'u'u{t'$il d1 r|rui,:jhtt
)' lr';l r,lt-',st p; $Gl i-t+i:t'#.1t" ti;r,:, r?; ;r -irsr

.6:ri L'-b'r *+ f1*',; -.+tr'ol

*,i, ;li,,:t;s', Lst'# * 
:;;,g, * i,,

357. Diriuaptkan dad Aistah 6, balnra omng{rang amistr
pernah dibut galau d€ngan pqtara $ranita lttal*ramitah yang terbukti

mencuri. Mereka kernudkrn b€d€ta, "Siapa !,ang bersedia

mernbicarakan perkaran5a kepada Rasululhh $?" Orang-orang Qumisy

itu b€rl€ta, "Tidak ada yang berani berbicara selain.Usarnah bin Zaid,

kelosih Rasulullah *r." Setehh itu Usarnah pr.rr nrerrbicaralon perlara

itu dengan bdiau, bdhu kennrdian Mata, "Apkah lamu mantbqikan
spfaat dalam salah atu sanlcd h*wnn gng ditepkan Ahh? Tak
larna kernudian beliau berrdtoi lalu menpmpaikan khutbah. Beliau

berkata, "Sauzgulzrya gana-asi delwn katan bimsa l<arqta ketika

ada onng tqhomnt fui lalaryan ,rwcka mancuri, merela

manbiarlrarurya (Mak mqnffilcul<an &nl$i hukwnn krydanSa),

tntnun jil<a onng larnh Sang mancuri nnla mqe.l<a mqnbertaldan
sarilrsi hukuman kepdanSa. Deni Allah, Fathimah binti

Muharumd tabulrti merrcwi, aku psti mantotottg bngann5a."

Dalam riwayat lain disebutkan, "Ah s@mrlg unnib maninfrzm

banng kemudian dia mqnwgl<irin5a (Mak mazgenblilannSa).
Kemudian Nabi $ mqtqinbhlan mtuk ma notong bngannga-'
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Hadits ini menggr.makan kata aSrl.Jt "pencurian" pada wanita

tersebut dan ifu tidak menimbulkan pernrasalahan. Yang menjadi

permasalahan adalah riwayat kedua, pifu menggunakan mengingkari

atau tidak mengembalikan barang pinjaman pada wanita itu, sementara

dalam redaksi hadits ini tidak ada indikasi yang menjelaskan bahwa

orang ynng disinggung dalam hadits ini adalah safu orang wanita.

Namun dalam ungkapan penulis ada indikasi yang menegaskan hal ifu,

karena 'dia menernpatkan orang yang disebutkannya pada riwayat

kedua. Ini tenfunya dari sisi pernberitahuan umuln menegaskan bahwa

keduanya adalah safu riwayat. Perbedaan yang muncul drai hadits ini

adalah, apakali wanita png disebut ifu berstafus pencuri atau omng

yang tidak mau mengembalikan barang pinjaman?

Riwayat dari Imam Ahmad menyebutkan bahwa sanksi potong

tangan wajib dikenakan dalam kasus pencurian 5rang bermodus tidak

mau mengerhbalikan barang pinjaman, sebagai bentuk implernentasi

terhadap riwagnt tersebut. Apabila digali dari jalur buatan -maksudngra
dalam pembuatan hadits-, maka makna pada masalah pengingkaran

barang pinjaman itu agak sedikit lernah hingga dibukHkan Erjih iwayat
orang yang meriwayatkan dalam hadits ini "bahwa wanita tersebut tidak

mengembalikan barang pinjaman" dengan riwayat orcng yang

menyebutkan "wanita ifu adalah pencuri.u

Sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i mengungkapkan

keingkaran dan kehemnan terhadap pihak yang menakrrilan hadits

Aisyah yang menjelaskan sanksi potong tangan dalam kasus pencurian

seperempat dinar, bahwa dia telah sengaja mengarah pada riwayat

orang yang meriwayatkannya secara verbal. Apabila sumber

periwayatan hadits tersebut diperdebatkan, maka permasalahannya

menjadi seperti yang dikemukakan, yaitu salah safu hadits tersebut

ketika itu menegaskan sanksi potong tangan secara perbuatan dengan

kadar atau nilai tersebut, sedangkan hadits lainnya menegaskan sanksi
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potong tangan s@aftr veltal. S€lain ihr, tdak ada pduang untuk

menahrrilan kemungkinan kekdinran dalam penetapan nilat Apabila

srrrnber haditsngn satu, rnaka p€nielasannla serperti Snng telah ltami

kernukakan, hanya saja dia di sini lebih lnrat. S€bab apabila s@rtrng

periwapt m€ndengar riwapt png sifutg;a findakan atau perbuatan

6dak boleh menrbahrya menrtdi riunlrat Fng bersifat

Dengan d€rnildan jdaslah bahun kedrn hadib itu berbeda secaftr redaksi

meskipun sunrber perluqntanrq,a sama.

Hadib ini menrpakan dalil 5rang lamngan merninta

bantrnn dalarn kasus sanlsi hukum setdah perkara ditargani atau

sampai ke pihak 5rang b€rr reftrrg atau penguasa. Selain itu, hadits ini
jtrga menjelaskan betapa dahqpt$,a atau besam3;a prilaku nepotisme

atau lebih menrbela carlg-omr4; terhorrnat atau pqabat dalam

menerapkan trak-hak Alhh l.
Kata 1 "sesunggulrryn" di sini mentnrjuld<an rnalma

p€rnbatasan. Yang Has bahura kata itu fidak digrmalmn r.urtuk

pcrnbatasan mudak dbertai dengan adangn kernungkinan makna

lainnya. Karena bani Ismil dulu melakukan banyak hal yang berujung

pada kebinasaan dan kehancumn, sehingga hal itu bba dialihlon pada

pernbatasan !,ang dilrhusrslon, lnitu kelrancrran atau kebinasaan

lantamn prilaku nepotisrne atau lebih cendenrng ke salah satu pihak

dalarn permasalahan penegaklon hukum Allah. Jadi, hal itu tidak hanln

terbatas pada batasan yang dikhususkan saia.

Redaksi 6f13- 

";ji}ii 
tir; #.1 4 ryu l( ! ,&r 'Si "dcani

Allah, seandainya Fathimah binti Muharnmad tetbukti mencuri, rnala

aku pasti mernotong tangannya" digunakan sebagai dalil yang

menegaskan bahwa apa saja yang keluar dari makna ini, sep€rti

pernSntaan atau trngkapan yang mernerlukan komentar dengan

pertirnbangan hal lain tidak dilarang atau sah-sah saja. Bahkan ada
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sekelompok orang yang bersikap ekstrim dalam hal ini dan tingkatan

kejelekannya yang ditimbulkann5a pun beragam.

Bab Hulnrman Meminr,un Khars

*a?" ,k d,Ll afu g, #y i ,.1 * -rol
,JG .6rl; ,tfri"l;i ,:;ir ai n ,hr, C *t
i ,f:1 !* ivi ,J6t ,*,L.t ';L ok ili ,k I t ,

.7 y.;G,o:ja ,:tit'"rtf ,t'}

358. Diriwa5ntkan dari Anas bin Malik rg, bahwa Nabi $
dihadapkan dengan seomng pria yang telah merrinum khamer.H

25o Khamer adalah sebutan untuk semua jenis mtnuman yang blsa menghitangkan
kesadaran atau kendali akal sehat.
Ar-Raghib berkata, "Semua jenis minuman yang menghilangkan akal sehat atau
kesadaran disebut khamer. htlah digunakan karena btasanya khamer mampu
menufup dan menghilangkan kesadaran peminumn5n."
Seperti itu pula yang dikemukakan oleh sejumlah ahli bahasa, seperfl Al Jauhari,
Abu Nashar Al Qusyairi, Abu Hanifah Ad-Dainuri dan penulis Al Qamus. Ya'g
menguatkannya adalah, khamer diharamkan di Madinah. Ketika ittr yang
dikonsumsi oleh penduduk Madinah adalah mbidz 6usr(kurma mengkal)dan tamr
(kurma kerind seperti yang disebutkan dalam Shahih Muslim. Ini juga diperkuat
oleh makna asal dari kata khamer yang beragam, yaitu: (a) as-situ (melindungi),

contohnyra l<himar al mar'ah sebab benda itu melindungi wajah seorang wanita; (b)

at-taghthigh (menutupi), contohnya: khaminiruu aani5ntakum (tutuplah wadah-
wadah kalian); (c) al mul<halathah Percampur), contohnyn: khatnarau daa'
(penyakit ihr telah bercampur dalam dirinya); dan a/ idmk (didapa[), contohnya
ikhtaman al ajiin (terlgu olahan itu telah sampai wakhr ...).
hnu Abdil Barr meriwayatkan dari penduduk Madinah dan selumah orang-otang
Hijaz serta ahli hadits "bahwa semua jenls minuman yang memabukkan adalah
khaner."
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Kernudian beliau menderan5a dengan pelepah kurma sebanyak empat

puluh kali. Anas juga berftata, "Setelah ifu Abu Bakar pun melakukan

hal yang sarna. K€fika Umar (berkuasa), dia pun merninta pendapat

orang lain, kernudian Abdurrahman bin Auf berkata, 'Sanksi hukurnan

dera Snng paling ringan adalah delapan puluh kali'. Setelah itu Urnar

pun menginsfuuksikan agar m€nerapkan sanlsi lase$ut.'2sl

Penielasan:

Ulama sepakat unfuk memberi hukuman bagi perninum khamer.

Namun ulama berbeda pendapat dalam rnasalah jumlah dera yang

ditempkan. Madzhab AqrSyafi'i berpendapat bahwa jumlahnya adalah

empat puluh kali dan ulama-ulama madzhab Asy-Syafi'i pun sepakat

bahwa batas nnksirnal dera adalah delapan puluh kali. Penambahan

dera antam empat puluh hingga delapan puluh menimbulkan pertedaan

pendapat. Namun yang paling kuat adalah pendapat yang

meurbolehkannlra. Seandainyra seorang imam atau pihak yang

benuenang menempkan sanksi dera dengan menggunakan sandal dan

ujung pakaian, seperti yang dilakukan Nabi $, maka itu boleh. Namun

ada ulama yang tidak memboletrkannya karena susah dikendalikan.

Secara tekshral redaksi ceJ ;; r'i-Ai:li#t "k"rnudian beliau

menderanya dengan pdepah kurma sebanyak empat puluh ka.li"

menjelaskan bahwa jumlah deranSn adalah seperti dera yang dilakukan

Nabi $.
Dalam riwapt Az-Zuhri yang berasal dari Abdurmhman bin

Azhar menyebutkan bahwa Nabi $ bersaMa,

?st HR. Al Bukhari, Mr:sliq Abu Daud, At-Tirmi&i, dan Ahmad.
Abu Daud menilai hadib ini shahih. Sedangkan redaksi yang digunakan Muslim

adalah, |i$rl'y ,fin--r+;fiii "beliau kemudian menderanSa dengan dua petepah

kurma sebanyak empat prluh kali."

517IhkamulAhlom

-



.*("1' *t)fs J|"J;itr.5I1,, i:;:;br ,iilr
"hrkullah!." Mereka kemudian memukulnya dengan tangan,

sandal dan ujung baju.

Redal$i :#rt'dtr ,:q'.J,irr u;'p; ti Jl- ff i Ari rlii 'i6
'&;"1 Pt e F i +e "Anas bin Malik be,rkata: K€fika Abu Bakar

berkuasa, dia bertanya kepada orang yang ikut dalam penderaan

tersebut, kemudian dia menyebutkan jumlahnSn empat puluh kali dera.

Setelah ifu Abu Bakar menetapkan dera orang yang meminum khamer

sebanyak empat puluh kali" ditafsirkan oleh sebagian ulama dengan

mengatakan, maksudnya adalah, deranya ditaksir dengan dera yang

dilakukan dengan tangan, sandal dan ujung baju, sehingga jumlah empat

puluh ifu merupakan safu kali pukulan, bukan empat puluh kali

memukul dengan pakaian, sandal dan tangan.

Kalangan ini sebenamya menganalogikan dengan jumlah

pukulan yang diterima peminum khamer, sehingga jumlah empat puluh

itu sama dengan safu kali pukulan tongkat. Oleh sebab ifu, redaksi yang

digunakan Ljl maksudnya adalah, dia menetapkan jumlahnya empat

puluh.

Ini tenhrnya bertentangan dengan makna hadits secara teksfual,

bahkan jauh dari hadits 'ch;rt ;u,dt e rt" *i * XO' & 4r'o\
"sesungguhnya Nabi $ mendera sebanyak empat puluh kali dalam

kasus khamer." Sebab berpijak pada banyaknya pukulan dengan tangan

dan sandal. Upaya menakwilkan redaksi '^i:j6 dengan makna

menenfukan apa yang telah terjadi, yaitu empat puluh kali dera, lebih

baik daripada pengalihan makna ini pada redaksi "dera empat puluh"

secara hakikat.

Redal6i o,i6i *Ut t itl ,,frijt 'r:? itil ,,Abdurrahman

berkata: hukuman (mencnggak khame,r) 1Bng paling rihgan adalah
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delapan puluh kali" diriwayatkan juga d€ngan naetr- ( 
' 

hada llcra"At
yang artinp jadikanlah jumlah dera mendekati delapan puhfi kali.

Hadits ini menrpakan dalil !,ang menegaskan bahr,ua

dibufuhkan dalam penehpan hut<urnan dan melalui porees

ijttrad. Ada juga yang mqrgatakan bahura otang yang meryrebutkan

jumhh dera didapan puluh kali itu adalah AIi bin Abu Thalib rS,.

Terkadang hadits ini d[unal<an s&gai dalil bagi kalangan yang

berpandangan bahwa sebuah hukum ditetapkan dengan qiyas atau

istihsan.

Redal$i 7 t tf t1[i "rnanakala Urnar (b€rlarasa)" bol€h

dinngkapkan tanpa menyertakan mudhaf, sehingga artiqa meniadi

ketika rrnsa berkuasanya Urrnr. Madzhab Maliki berpendapat bahwa

sanlsi hukurnan penenggak khamer adalah delapan puluh kali seperti

yang teriadi pada rnasa pernerintahan Urrnr d[.

'^fr :&?s'uir'r5 jat -)q i ,G6- a;1. 61ji, -ror
y4;f ,;:*;t:;'"iUi',ii *j *Lht'*v ]nr Ji.,'6

4lll ,)L :rrrclt
359. Diriwagratkan dari Abu Btrdah -Hani' bin Nigrar-- Al

Balawi 6, bahwa dia mendengar Rasulullah $ bersMa, "hnksi dm
sepuluh kali ke abs tklah dibqlaldan kewli dalam alah atu sanksi

hukumn Atluh'"252

)

%z HR- Al Bukhari, Muslirr\ Abu Daud, ArNasa'i, At-Tirrnidd, Ibnu Majifi dan
Ahrnad.
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Perrlebsan,

Dalam hadits ini ada dua permasalahan, 1nifu:

Pertarna: penetapan sanksi ta'zirdaliln kasus kerrntsiatan gnng

tidak ada ketetapan sanksi hukurnannya, lantaran hadits ini menegaskan

bolehnya mernberlakukan dera sepuluh kali atau lttrrarrg dari ifu.

I(edua: ularna berbeda padapat dahm banyak atau lamanSra

b'zii.

Pendapat yang dinukil dari Malik menyebtrtkan bahua tidak bba

ditenfukan dengan batasan ini namtrn boleh diterapkan dalam sanksi

yang lebih dari itu, dan di atas sanksi hukurnan sesuai dengan tingkat

kiminal dan pelakunya, setrta urusan pelaksanaannln diserahkan kepada

ijtihad imam atau pihak yang berwenang.

Pendapat yang zhahir dari madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan

bahwa ta'zirfrdak sampai pada sebuah hadd. Bqdasarkan hal ini, maka

yang menjadi standar ukr.rran, 5raifu:

(a) Sanksi hukuman minimal bagi pihak yang dihukumi ra'24

sehingga pelaksarnan sanksi tabir orang merdeka tidak

boleh lebih dari 39 kali agar lebih rendah dari sanksi
' hrrk *an menenggak khamer dan juga /ahi bLldak tidak

boleh lebih dari 19 cambukan.

(b) Sanksi hukuman minimal menjadi ukuran secara mutlak,

sehingga b'zir orang merdeka Udak boleh l€bih dari

semrbilan belas pukrnan.

(c) Standar adalah sanksi hukuman orang merdel<a,

sehingga tah7budak boleh lebih dari 20 kali.

Banyak ulama yang berpedoman pada makna hadits se@ra

tekstual, yaitu bahwa taHrtidak boleh lebih dari s€puluh kali. Pendapat

ini dianut oleh ulama AsySyafi'i, dan p€nulis At-Taqrib. Sernentara

EAil Il*dAIru



sejumlah penuliszss menlntakan bahwa pendapat yang paling zhahir

adalah ta'zirboleh dilebihkan dari sepuluh kali.

Kalangan yang berseberangan berbeda pendapat tentang makna

hadits secara teksfual dalam hal mengernukakan argumen. Salah satu

penulis madzhab AsySpfi'izsa mengatakan bahwa itu di-na kh dengan

perbuatan sahabat, narnun pendapat ini sangat lemah karena penetapan

bahwa sahabat sepakat melakukan hal yang berbeda fidak bisa

diterapkan, dan perbmtan atau fatwa sahabat pun fidak

mengindikasikan adanya nasakh. Riwaynt ynng dinukil dalam masalah

ini adalah perbuatan Umar +, 19 it, ')l 'rti 'U 'gt \k *,P S

"bahwa dia pemah mendera Shabigh lebih dari jumlah hukuman atau

lebih dari semtus kali."

llata "shabigh" dibaca dengan harakat fathah pada huruf srlad

harakat kasnh pada hunrf 6a', dan huruf ja'berrhamkat sukun.

Sebagian ulama rnadzhab Malild2ss berpendapat bahwa

penafsiran sahabat-sahabat rnadzhab Maliki terhadap hadits ini adalah,

hal itu hanya terbatas di zarnan Nabi $, sebab pelaku kriminal atau

kejahatan dari mereka sudah cukup dUatuhi hukuman sebanyak itu. Ini

tenfunya pendapat yang sangat lernah, karena termasuk findakan

mengabaikan hal yang sifahrya umum tanpa didasari dalil syar'i untuk

beralih pada sesuafu gnng sifatrya khusus. Selain ifu, apa yang

dikemukakannya mempakan peluang yang lemah dan tidak dapat

berdiri sendiri dengan menetapkan pengkhususan.

Ulama Malik itu juga mengatakan bahwa mereka

menakr,rdlkannln, bahwa yang dimaksud dangan redaksi )\|L'crr't; ,;

2* Merel<a adalah AI Qasim bin Al Qaffal Asfsyasyi atau Abu Al Fath Sulaim bin
Alyub bin Sulaim fu-Rad, keduanya termasuk ulama madzhab Syafi'i. masing.
masing mereka mempunyrai karya hrlis yang disebut dengan judul i4t-Taqrib". lbnu
Khalkan menyebutkan hal ini dalam biogragi Sulaim tersebut.

zil Dalam catatan kaki raskah asli disebutkan bahwa dia adalah Ar-Rafi'i.
25s pu6nl catatan kaki naskah asli disebutkan bahwa dia adalah Al Qadhi lyadh.
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It uaaun, salah satu hak Allah, meskipun tidak ada sanksi hukuman

yang ditenhrkan dalam perbuatan maksiat. Sebab hal-hal lnng
diharamkan' termabuk batasan Allah.

Aku juga mendapat informasi dari salah satu ulama zaman

sekarang,256 bahwa dia menyatakan maknanya adalah pengkhususan

hukuman ini dengan taksiran ju-luh tersebut merupakan pernrasalahan

istilah fikih, sementara kebiasaan syariat di awal Islam tidak seperti ifu

atau bisa saja ditafsirkan bahwa itu tidak seperti yang dikemukakan,

sehingga yang keluar darinya hanyalah proses penjeraan (ta'die1 yang

tidak termasuk larangan syariat.

Ini yang pertama, bahwa keluar dari kata hadd dari kebiasaan.

Ulama moderen yang mengemukakan hal ini mengatakan bahwa harus

ada penukilan, sementam asalnla tidak ada.

Selain ifu, apabila kami mengalihkannya ke makna tersebut dan

membolehkan setiap hak Allah dilebihkan, maka tidak ada lagi sesuatu

yang mengkhususkan larangan di dalamn5n dengan melebihkan sanksi

itu dari sepuluh cambukan. Sebab, sanua yang diluar hal-hal gnng

dilarang, yang tidak boleh ditambahtambahi sejatingra bulon sesuafu

yang diharamkan. Asal ahiradalah dilarang, sehingga tidak menyisakan

256 Pada catatan kaki asli disebutkan bahwa ulama yang dimaksud adalah hnu
Razin.
Al Hafizh Ibnu Hajar (Fath N Bad, 12/LM) berkata, "Ulama modem yrang

disinggrrng di sinl adalah hnu Taimiy4Tah. Sahabatrya lbnul Qalrytm mengikut
pendapat hnu TaimiSnTah png disebutkan di atas, dimana dia berkata, 'Jawaban
yang benar adalah maksud hudud di sini adalah hak-hak yang merupakan bisa dari
perintah dan lamngan Allah. Itulah nnksud dari ftrman Alluh #, "Dan bamngsiapa

melanggar batasan-batasan Allah maka mqel<a itulah omng-omng gng zhalim".
(Qs. Al Baqarah 12lr:2291; "Maka dia telah menzhalimi dirinp". (Qs. Al Baqarah
l2l: 23O); " ltlilah batasan-baksan Allah, maka janganlah engkau mendekatinya".
(Qs. Al Baqarah l2l: L87l; dan " dan mendurhakai Allah dan Rasul-Nya
serta melanggar babsan-batasan-Nya, maka Dia akan menasukkannlm ke dalam
nereka". (Qs. An-Nisaa' [4]: 14)' Oleh karena itu, jumlah sepuhrh dalam tindakan
penjeraan lta'dibl yang tidak berkaitan dengan perbuatan maksiat tidak dilebihkan,
seperti kasus orang hra yang me-ta'dib anaknya yang masih kecil."
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makna apa-apa unfuk kekhususan lamngan melebihkan sanksi. Ini kami

kemukakan unfuk menyanggah pendapat yang dikernukakan oleh ulama

madzhab Maliki yang memutlakkan hak Allah. Terkadang dia juga

berargumen dengan dalil yang kami telah kernukakan tadi, bahwa tidak

boleh dialihkan kecuali tindakan penjeraan (ta'dib) yang tidak termasuk

perbuatan haram. Dengan ini maka tindakan penjeraan itu perlu

dikeluarkan dari kondisinla yang merupakan bagian dari hak-hak Allah.

Berdasarkan asal perkataan dan pendapat yang dikemukakan

oleh ulama modem tersebut, yakni pendapat yang dinukil darinya

tentang hadits AMunahman t:jti ;j:iJ '.ili "sangksi hukuman yang

paling ringan adalah 80 kali detra," maka itu mematahkan asumsi ini dan

mengindikasikan bahwa istilah mereka dalam masalah sanksi hukuman

adalah memuflakkannya pada talsiran jumlah yang digunakan oleh

ulama fikih dengan isfilah hadd. Sebab untuk kasus selain itu, maka

tidak berhenti pada ju.nlah empat puluh, yaitu delapan puluh. Tetapi

yang menjadi batas akhir adalah sanksi hukuman yang telah ditentukan.

Asyhab yang termasuk salah satu ulama Maliki berpedoman

dengan makna hadits ini secara tekstual seperti pendapat yang dianut

oleh penulis At-Taqib dari kalangan ulama AsySyafi'i.

Hadits ini menjelaskan larangan melebihkan sanksi hukuman

dari sepuluh kali dera, sedangkan untuk jumlah di bawah sepuluh tidak

terbuka peluang untuk dilarang, tidak membuka pilihan dan tidak

memberikan peluang pilihan untuk pihak yang berwenang, bahkan

mereka harus melakukan ijtihad.

Diriwayatkan dari salah satu ulama madzhab 14u1i;.i257 bahwa

anak yang dibuat jera tidak boleh dihukumi lebih dari tiga kali. Kalau

sampai lebih dari tiga kali maka dia boleh mengqishash. Pernbatasan

jumlah seperti ini jauh dari penggunaan dalil yang benar. Barangkali

257 Dahm cataian kaki naskah asli disebutkan bahwa dia adalah Ibnu Al Qabisi.
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ulama Maliki tersebut menyimpulkannya dari asumsi bahun iumlah tiga

tersebut dianggap dalam beberapa ternpat atau kondisi, yang

merupakan batas awal jumlah banyak. Namun argumen ini lernah.

Pendapat yang dikemukakan oleh penulis, bahwa Abu Burdah adalah

Hani' bin Niyar, masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan bahura

dia adalah pria png berasal dari kalangan Anshar.
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KITAB SUMPAH DAT.I NADZAR

,lr.,iti tiri ib ii'r 'C, d;:, 
.u r:)t * t? -r'1 .

,irc1t JL-r r ,i7 i ,#1t :* 6- ,*, iv \,,1- I'
{u * *q+i ogiqt'ar;!1x *\+Li "ycy'*K ,Wi; ti? Ul; ,b- *'$L ig ,ri1;'.ryi

t., tr .1. l..-* -* g.9Jt ?ts c4.-_

360. Diriwayatkan dari Abdun:ahrnan bin Samurah rg, dia

berkata: Rasulullah $ berrsabda, "Wahai Abdurtahman bin Samumh,

jangankh engl<au meminb kekuanan. Sel<inn5n angkau diberil<an

dbebabkan sebuah permthban, engl<au dibebnl<an oleh4n. Jika

engkau diberil<an bnp paminban, engl<au al<an ditolong atasnya.

Apabila engkau betsumph, kernudian anglau melihat ada Snng lebih

baik daripda sumph tasebut, mala bagrlah kalfamt sunph ifu, lalu

bqanalihlah kepda Sang lebih baik daripdan5p.asg

Penfdam:

Pefiama, Hadits ini mengandr,rng rnakna bahwa tidak disukainya

mengharapkan kekuasaan secara mutlak. Para ahli fiqih menjdaskannya

dengan kaidah-kaidah 5rcng berlaku secara urnutn. Sealrdainya ada 5nng

(
2s8 HR. AI Btrkhari, Musltm, Abu Dnrd, Arrl{6a'i dan At-Tlrmldd.
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ditawari kelnrasaan akan sebtnh area, dia wajib menerimanya. Ia pun

dapat mernintanya, sekimnln dia fidak ditawari. Ifu mempakan sebuah

fardhu kifayah bagi seseorang, sehingga seseotang mesti meneriman5n

disebabkan dia lebih berhak daripada orang lain.

;i,; Karni fidak menghalangi mernberikan kelsrasaan terhadap

seseomng meskipun ada 5nng lebih pantas dari orang itu. Akan tetapi,

jika ada omng lain png lebih pantas menerima kelsuasaan daripada

seseorang, rnaka seseoftmg Udak ilisukai untuk mernegang kelnrasaan

rnrrupun mernintanya. Namun, s€bahadan uhrna mengharapkan

meminta kekuasaan terhadapnya dan menganjurkan pemguasa unhrk

tidak mernberikan kekuasaan tefiadap orang tersebut.

Jika penguasa mendelegasikan (kelflrasaan) terhadap sesecirang

yang tidak pantas, maka kekr.rasaan tersebut dinilai sah walaupun ih.t

sebuah kekeJiruan. Ada di antara sebagian uhma Snng Udak menyukai

secara mutlak keputusan tersebut, disebabkan hdib-hadits yang

mendukung pendapat tersebnrt.

Kdua, Tatkala sebuah daerah dalam kondisi luitis disebabkan

adanya masalah terhadap pemimpin daerah ifu maupun adan3n

masalah-masalah yang timbul dari luar, maka mengharapkan

kepemimpinan terhadap daerah itu mempakan stratu beban lagi perkara

yang rumit. SeandainSra kepemimpinan ynng diberikan tidak melalui

proses memintanya, tdaklah ini benfuk dari pembebanan, maka

sepantasnya untuk dibantu atas segala problematika yang terjadi di

daerah tersebut.

Dalam hadits ini mengandung suafu iqamt akan kelernbutan

Allah & dalarn mernberikan pertolongan terhadap seormg hamba 4ar
hamta tersebut melakukan perbmtan tepat dalam tinddkan rnaupun

a

Re;,[ltaannya. Ini pun sebagai sikap mengutamakan terhadap b€nfuk

pembebanan maupun petunjuk terhadap najdain yang mempakan

perkam pokok, dimana adanln silung pendapat di dalam cabang ihnu
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ini. Sesuatu png diperhrkan dalam hadits ini adalah pernbahasan png
kami paparkan ini.

Ketiga, hadits ini berkaitan dengan pembayaran kaffarat akan

sumpah sebelurn difunaikan. Adapun orang Sang beranggapan bahwa

hadits ini berkenaan dengan perkara fiang bersifut penempatan posisi

perhama, sesuai sabda #t, "Maka bayarlah kafarah sumpahmu dan

lakukanlah yang lebih baik", pendapat ini lernah disebabkan huruf wawu

disini tidaklah mengandung makna tartib (pangurutan) dimana kalimat

yang bersifat athaf (diikuti)dan yang diathafkan merupakan satu kalimat.

Pendapat orang yang menganggap huruf .faa mengandung bentuk

pengurutan dan pengakhiran tidaklah tepat. Dengan begitu, hadits ini

mengandung makna bahwa pembayaran kaffarat sumpah dilakukan

disebabkan adanya perkara yang lebih baik dalam pembatalan sumpah

itu. Dengan demikian, apabila pembayaran sumpah tadi dianggap tidak

sesuai, maka pembatalan sumpah tersebut ditangguhkan.

Sehubungan dengan ini, kami berpendapat bahwa tidak ada

bedanya antara ? '$ *$t *sr- ,73i6 lUut u bayarlah kaffarat dan

lakukanlah sesuatu yang lebih baik) dengan i-U p0 (Maka lakukanlah

dua hal ini). Jika ini dilakukan, maka ini tidak mengandung bentuk

pengurutan maupun penempatan posisi pertama.

Ini merupakan anggapan yang kami sitir tadi, dimana para ahli

fiqih menyebutkarulya perkam penentuan syamt terhadap bentuk

pengurutan dalam sifat wudhu. Mereka berkata bahwa ayat tersebut

mengandung bentuk pendahulukan mencuci wajah disebabkan adanya

huruf faa. Selanjuhrya, sekiranya bentuk pendahuluan tersebut wajib

dalam perkara mencuci wajah, maka perkam itu berlaku wajib bagi

bagian-bagian wudhu lainnya sesuai dengan konsensus. Akan tetapi

anggapan ini lemah sebagaimana yang telah dipaparkan.

Keempat, hadits ini memberikan pernaparan bahwa penunaian

sumpah tersebut dapat dikesampingkan sekimnya ada perkara yang
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lebih baik darinya. Dapat dipahami batnpa penunaian akan sumpah

tersebut dikala tidak adanya perkam yang l€bih baik dariry;a adalah lebih

diutamakan. Pam atrli tafsir bersilang pendapat terhadap malma firman

Allarh &:

"Dan kngantah l<arnu jadilan (nama) Alkh datam sunplunu
itu sebagai penghalang untuk bqbuat kehikan." (Qs. Al Baqprah [2]:

224)

Di antam mereka ada yang 
,mengaitkan 

dengan apa yang

dijelaskan hadits tadi, sehingga makna iia.p adalah penghalang dan bf

fL,oibermakna rjt lt; lauri berbtrat kebaikan).

ht * lnt Ji., JG :Ju i:; hr 'd", ,;; ej ,r -r..,
.u.o'.
l.o-J:9

.,

361. Diriwayatkan dari Abu Musa ;9, dia berkata: Rasulullah $
bersabda, "Demi Allah, -insry Allah- frdaHah aku telah

bersumpah, kemudian aku melihat perkara lain yang lebih bik daringa

(sumpah), melainkan aku akan mendatangi perlam Sang lebih fuik
tersebut dan aku membeba.skan din darinSa (sumph tercebut)-"

Penielasan:

Hadits ini mengandung makna pendahuluan akan makna

pembatalan tersebut adalah pembayaran kaffamt sekimryn arti dari

sabda Rasulullah #, qlLS r {O* aku mernbebaskan diri dariryra} fitu
pembayaran kaffamt terhadap sumpah..Demikian pula dapat diarfikan

sebagai mengerjakan sesuafu yang membatalkan. Dlsini, arti dari

,srG ,? ,F'J;f v - hr irl'oy- !?t $trp:
wf ,{rnt tJf !qAkt t o/

o7,
dJ.9

I ct.
(
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"membebaskan diri" adalah membatalkan akad. Akad yaifu sestrafu yang

menjelaskan akan sumpah sesuai dengan kesepakatan. Derngan

demikian, pernbebasan diri adalah mengeriakan sesuafu yang

berlawanan dengan maksud dari sumpah tadi.

Jika menurut pendapat engkaubahrrn rnaksud dari i g$'At

]F (ut u akan mendatangi p€rkara 5rang lebih baik tersebut) lraitu

mengerjakan sesuafu 5nng b€rdarnpak sikap menyelisihi zumpah dan

terbebas dari zumpah tersehrt. Dengan b€gitu, sabda Miau: ',,iki
(dan aku membebaslan) fidak mernberikan efek manfuat tambahan lagi

terhadap saMa beliau: ?'i rS{, 
"r5.

Menurut pendapat saya bahwa kondisi ini memberikan

penjelasan s@ara jelas akan sikap membebaskan sumpah tadi. Secara

Iafazhnya, praktek ini secam rryata mengaitkan akan sifat pernbolehan

dan pernbebasan. Jika p€rkara ini jelas, rnalo l€bih bijak menjadikan

ditiniau dari sisi pdazirnan.

Dengan hadits ini, Nabi $ menegaskan sebuah hukum png
berkaitan dengan sumpah dengan narna Anah &. Hukum ini pun

memberikan pengertian akan sahnya pernbatalan sumpah dalam sihrasi

seperti ini.

Adapun redaksi ,iiir y*g disitir oleh Nabi $ merupakan

praktek yang ditinjau dengan melihat adanya manfaat-manfaat dari

pembatalan sumpah tadi, misalnya saja sitmsi ini berkaitan dengan

objek sumpah yrang ditinggalkan.

Hadits ini mernpunyai sebab yang termaktub selain dalam

pembahasan hi, yaitu "Elahwa Nabi $ bersunph untuk tidak

membawa mueka, kemudian beliau merrtfutm mqe,l<a."%9

HR. Al Bukhari dalam pembahasan png tidak panfimg, Muslim, lmam
Ahmad dalam kisah perang Tabuk dimarn Abu Musa dan saudara-saudara
merninta k pada Rasulullah unh.rk ikut mernbawa mereka, lalu mereka pun
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lnt Jyr i6 'j6 & hr ,ri 
=H, 

i. t i,i -rrr
c kgr.. tr,g;'olrqiii'r 3t ,tt *fu ,b.(}Jv.y-..,ff- -'f

362. Dirir,rnptkan dari Umar bin Khaththab 6,, dia berkata:

RasLilullah $ bersabda, '%urryihnya Allah tdal m&nry kafran

unhtk fuantph ab.s tmma ajahagh bfran fuandc nlagng)."

.;- "A:tf $u..'--;ila;;'ok'# IXJ -r1r
363. *,*** dari riuapt Muslim, "Maka brangsiaPa

hendak bersumpah, hendaklah b€r$rmpah dengan nann Allah atau

hendaldah dia diarn."

' Dahrn s€hnh riwayat, Unrar berftata, "Derni Aflah, alnr tdak
pernah bersr.unpah dengannp (narna apt$ sernenjak lndagakan
Rasulullah $ mdarang perlom terscbut, s€bagai yarg meqr€butkan

dan bukannya merir,vagratkannln."m Maksrdnya yaitu dia (Urnar)

menceritakan dari selain bahwa dh bersunrpah dengannlra (narna-nama

aph atau nenek mqpng).

Perrlelasan:

Hadits ini menrpakan dalil akan terhmngnp bersumpah dengan

selain Allah &. Menurut pam ahli flqih, bahrra sumpah itu tertait

dengan nama suatu Dzat dan sifat yang tins$, sehingga bersr.nnpah

dalam benhrk selain itu adalah terlarang. Para ahli fiqih bersilang

mengulargi pennintaan tersebut dengan lantarg. Beliau pun bersumpah fidak alort
membawa mereka, disebabkan beliau tdak merniliki kendaraan unfuh mengangkut
mereka. Akan tetapi, ketika datang unta hasil sedekah, beliau merrgajak dan
membawa mereka. Mereka pun berkata, 'Sunguh, engkau telah bersumpah unfuk
tidah membaun l6rnt."

HR. Al Bukhari mertuvayatkan dengan hfazh ini; Muslim; Abu Daud dan fui-
Nasa'i.
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pendapat dalam hi, apakah pelamng itu berdampak

penghamman ataulrah bersilat pemakruhan (fidak disukai)? Perbedaan

pendapat ini terjadi dalam madzhab Malik.

Sumpah ini terbagi menjadi tiga hukum:

Perbma, Sumpah yang dipe$olehkan graifu sebagaimana yang

telah kami sebutkan dengan mernakai narrla{rarna Dzat dan sifat.

Kdua, Sumpah yang diharamkan melalui kesepatakan ulama,

misalnya memakai narrra Al Anshab, Al Azlaam, Laata 6*, grru.261

Sesungguhnya sikap mengagung-agungkan keduanya merupakan benfuk

kekafiran. Demikianlah yang diungkapkan oleh sebagian pengikut

madzhab 1,11u1i14,262, yang mengaitkannya dengan komentar terhadap

pendapat tersebut yang berbunyi "Maka sikap mengagung-agungkan

keduanya mempakan benfuk kekafiran, dan jika tidak maka itu adalah

sebuah keharaman." Bersumpah dengan sesuafu menrpakan benhrk

pengagungan atau pemuliaan terhadapnya

Nanti akan disebutkan hadits yang menetapkan suatu kekafiran

secara mutlak bagi orang yang bersumpah dengan nama-nama tadi

maupun yang semisalnya. Ada kemungkinan pula mengarahkan hadits

261 HR. Al Bukhari meriwayatkan dari hnu Abbas bahwa Waad, Suwa'a dan selain
keduanya yang merupakan sesembahan kaum mr.syrikin adalah hamba-hamba
shalih. Disaat mereka meninggal dunia, kaum mtrsyrikin pun beritikaf di kubur-
kubur mereka, kemudian kaum musyrikin pun mulai menyembah mereka selain
Allah.
Ini pula yang terjadi terhadap Lata dan Uzza. Sesungguhnya [-ata adalah seorang
pria shalih di antara mereka. kri pula gnng berlaku terhadap setiap orang yang
kaum musyrikin jadikan sebagai sesembahan. Dengan begitu, bersumpah dengan
nama mereka merupakan benfuk kesyirikan, apakah ia seorang nabl maupun
selainnya.
Sesunggutrnya hakikat dari sumpah ialah benhrk pembuktian akan kebenaran
sumpah terhadap orang lrang berkq/akinan bahwa la mampu unhrk mengerjakan
sumpah ifu dan diberikan saksi sekimnya ia berbohorg. kri merupakan keyakinan
mayoritas omng di masa s€karang terhadap sesernbahan-sesembahan mereka,
disebabkan orang-omng bersumpah dengan nama Allah dengan dusta dan
melakukan dosa dengan sumpah tersebut kecuali orang-orang shalih.

262 Dengan redaksi catatan kaki asli, ia adalah hnul Haajib.
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tersebut gebagai bukti bahwa b€rsurnpah dergan sesrnfu ihr sebagai

p€ngagu4lan terhadap4la.

dan udak disukai, dikeculilon dalam hal hi suatu p€rlslalnngan !,arE

tidalc{errnasuk sebagai sebuah kelofrran.

' Dahm perkataan Unrar gl, $J t2 fS$ [Eg rnerryrcbudran,

dan bulonngn lrang meriurafaatlon) menrpal n sikap bqha6-hat.

Wahupun udak tcrucap d€h hsan garnbaran pdilargan itr, akan t€iapi

ifu menrpakan pdamngan searir syari'i.

;a ?" * U, * ^b ?nt'ui.t,;; ,r! t -rrr
& &r'i'** :i>tl..lr ry i.t6 'i ir:$ i6 ,,SG ,t:,t
;$ d,b,i, E C.Frt,Ai'e{},,j, ry,i?lr';#
q,i4rril;t|tt',n *'{ ,:q.uiui ,:i{'#.tr,c .lt

p h' ir-LyiC'j ,*i ;r'\t & !, J;, Jr- :Jv.gril
JC ,41 ilr "c br r.-t, d M),li .*a.{.,:, ou-t.L-a;

.gtiir ii

364. Diriwayatkan dari Abu Hurairah S, dad l.labi !, beliau

bersabda, " Sulaiman bin Daud & bqlob: &ngfi nnlarn N alflt

akan menggilir tujuh puluh isti, dttuga sdiap BH akan ffihirkan
seomng anak laki-laki 3ang alan bqfrhd d khn Allah. Hanjunja
dikatakan pdanja: I{ablinlah, 'Ittqtm Altah', alan tep db Mak
m@abt<ann5a. Dia pun matgitA ,naeb (isffibh*rp), ala n tebpi
a&k melahirkan di anbm mqda kamli stu lsti slt (lpng

metah irkan) setangah nanusia."
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Selanjutrya Rasulullah $ bersabda, "Sandainya dia (Sulaiman)

mengatakan lnsya Allah (dangan izin Allah), dia tidaHah berdos,
niscaya dia akan memenuhi kebufuhannya."263

Penjelasan:

Redaksi hr ,t3 b1,f "X.tut ur',tah: Jika Allah menghendaki" ialah

malaikat berkata padanya.

Dalam hadits ini merupakan dalil bahwa menjadikan sumpah

dengan nama Allah diiikutkan dengan kehendak-Nya mengangkat

hukum sumpah tersebut. Ini sesuai dengan sabda beliau: c;; ij ltiaat

berdosa)yang perlu dicermati. Hal dapat ditinjau menjadi tiga perkara:

Pertama: Kehendak tersebut diarahkan kepada realisasi dari

objek sumpah, sebagaimana ucapan seseorang "Sungguh, aku akan

benar-benar masuk di rumah dengan izin Allah". Sesungguhnya yang

dimaksudkan dari ucapan tersebut ialah mengembalikan kehendak atau

kemauan tersebut dengan realisasi masuk. Dengan kata lain, dengan izin

Allah akan mernasukinya. Inilah fungsi positif dari adanya pengecualian

dengan kehendak-Nya, dia pun tidak berdosa meskipun tidak

memenuhinya.

Kdua. Pengecualian kehendak-Nya tersebut dikembalikan

terhadap sumpah tersebut, sehingga fidak memberikan manfaat

terhadap terealisasi sumpah itu dan benhrk kryakinan akan kehendak

Allah.

Ketiga, ini merupakan sebuah sikap beradab dengan

mengembalikan sesuatu ifu kepada kehendak Allah serta sebagai

realisasi dari firman-Nya, "Dan jangan sdali-kali angkau mengatakan

HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan dengan lafazh-lafazh berbeda
dalam benfuk muallq dan musrnd, Muslim dan An-Nasa'i.

533

263

IhkamulAhkan

-



terhadap sauatu: Aku pasti melakul<an itu baok pgi. Kecuali (dengan

mengatakan), "Insya Allah. " (Qs. Al Kahfi lLSl: 23-241. Ini tdaklah

bermaksud akan mengganfungkan sesuafu, sehingga tdak

menghapuskan hukum dari sumpah tersebut.

Dari hal ini, tdaklah hadits ini dikaitkan dengan

menggantungkan thalaq dengan kehendak-Nya, dimana pam.ahli ftqih

berselisih pendapat di dalamnya. Imam Malik mernbedakan antara

thalaq dan bersumpah dengan Allah. Thalaq itu akan terealisasi

meskipun diikutkan dengan kehendak-N3n, berbeda hahsn dengan

sumpah dengan nama Allah. Ini disebabkan thalaq menrpakan suafu

hukum yang telah dikehendaki Allah, 1nng begitu rumit. Dalam hal ini,

kami meninggalkan perselisihan yang terjadi sehingga fidak dikaitkan

dengan hadits ini.

Hadits ini pun mengandung arti bahwa sebuah gelarljulukan

(kinayah) dalam sebuah sumpah disertai dengan niat sebagaimana

dijelaskan dengan tegas dalam hukum sumpah, dil'rhat dari lafazh

Rasulullah ,# y."S menceritakan kisah Nabi Sulaiman AS, yaitu ucapan

'ir*\ (Sungguh aku akan menggilir) yang secara nyata tdak

menyebutkan narna AIIah &, akan tetapi hanya dianggap ada. Ini

disebabkan adanya piUr y*g terdapat dalam ucapan tadi, meskipun

redaksi tadi berbunyi dernikian akan tetapi sumpah tersebut

mengandung makna seperti ifu. Dengan demikian, hadits ini merupakan

hujjah terhadap orang yang mengatakan sumpah. Jika tdak begitu pun,

Iafazhnya dapat dialihkan atau dikaitkan secam jelas terhadap yang

mengucapkan, meskipun lafazhnya tersebut tidak disebufl<an sama

sekali. Bentuk seperti ini ptue tidak terlarang dalam menceritakan,

disebabkan barangsiapa yang mengucapkan, 'ir*\ ,ilr; (Derni Allah,

sungguh aku benar-benar akan menggilir), sama halnyra dia

mengucapkan 'i:*\ (Sungguh, aku benar-benar akan menggilir),
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disebabkan yang mengucapkan lafazh dengan murakkab mempakan
yang mengucapkan lafazh mufrad.

Redaksi *A- ktS Ok1 "dan dia menemui kebutuhann5n"

maksudnya adalah, dia meraih apa yang diinginkan.

Dari hadits ini dipahami adanya pernbolehan memberitakan

sesuatu akan terjadi di waktu mendatang, pernbolehan ini didasarkan

akan prasangka. Sesungguhnya berita ini yaifu ucapan Sulaiman AS

"Dari setiap isti akan melahirkan safu anak lakilaki" bukanlah suafu

wahyu, jika fidak maka tentulah berita ini pasti terjadi. Para ahli fiqih

dari ma&hab Syaf i memperbolehkan bersumpah dengan berpatokan

dengan prasangka masa lalu. Mereka pun berkomentar akan

didinkannya bersumpah dengan garis keturunan ayah. Di antara

mereka264 melemahkan perkara ini, malah dia membolehkan

bersumpah di dalam surat yang berlandasan dengan patokan keliru.

Di antara sebagian pengikuti ma&hab lmam yu1iLi265

menjelaskan bahwa redaksi hadits ini mengandung pernbolehan dan

pengulangan ataupun melakukan yang berlawanan, yang dimaksud

adalah bersumpah dengan prasangka. Ia menandaskan bahwa se@ra

nyata bahwa prasangka ifu memang dernikian, yaitu mengandung

sebagaimana yang telah kami paparkan.

Pelajaran yang ditarik dari hadits ini bahwa jika pengecualian itu

tersambung dengan sumpah pada suatu lafazh, maka hukumnya tetap

ada walaupun tidak diniatkan dalam penggalangan lafazh tadi. Ini terlihat

dari sang malaikat berkata kepada Nabi Sulaiman "Katakanlah: Dengan

seizin Allah &" ser;,raktu Nabi Sulaiman selesai mengucapkan

sumpahnya itu. Andaikata hukumnya tidak dianggap tetap ada, maka

tidaklah ada manfaat ucapan malaikat tadi. Ada kemungkinan pula

bahwa ucapan itu sebagai simbol kesopanan saja, tanpa ada fungsi

Di catatan kaki asli tercantum Al Ghazali.
Di catatan kaki asli, tercanfum lbnu Al Hajib.

264

265
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menghilangkan hukum sumpah tersebut, sehingla p€dom ini tdak

dapat dijadikan hujiah.

Hal ini pun diperkmt dengan saMa Rasululhh i$ "SanthinSa

dia mangucapl<an Inqa Alhh, mab da elak Mw' dengan

kernungkinan adanya

,
dll J d.

). a. . u
.ltl +e .-f -fro

ar't JtlAr'# * d &LbL';, =:&,t *ht *
ultht,*j, .i,* #';3ht c ,:r.u w i ,F

.iflt lT jtWU e*t it ro,o;A
365. Diriwa5ntkan dari Abdullah bin Mas'ud q,, "Barangsiapa

gnng bersumpah dengan sumpah bersabar unfuk memotong denganryn

harta seorang muslim, rnalo dia adalah seorang yarg pendosa, nisaya

dia berternu Allah dan AIIah rnamh terhadapnya. Dan turunlah,

'Sesungguhn5n omng-orarzg przg manpajmlMilan janrt Albh dan

sumpah-swnpah mqela dqWw lBrW munh'hfutgaakhir ayat."266

Penjelasan:

Sumpah bersabar ialah seseorang lnng m€nahan diri unfuk

menunaikan sumpah. Bersabar ialah menahan diri. Dengan dernikian,

seolah-olah seseorang ifu menahan dirin5ra unfuk melakukan perkara

yang besar, !,aitu sumpah bohong. Sumpah sqrErcam ini pun

diistilahkan dengan sumpah palsu. Dalam hadits di atas, ada ancaman

berat terhadap si pelaku sumpah tersebut. Oleh karena ada unstrr

memakan harta dengan cara yrang salah disertai adanya kezhaliman dan

266 HR. Al Bukhari, Mr.rslim, Abu Daud, At-Tirmidd dan hrm Matsh.

'-F
t

-v ', j$ :Jv '& fu or, I
lo z ,
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permusuhan serta mereme}kan kehormatan bersumpah demgan narna

Allah.

Hadits ini menjadikan ayat tadi ditafsirkan dengan penafsiran

yang seperti tadi, meskipun terdapat silang pendapat di kalangan para

ahli tafsir. Hanya saja, pendapat yang dianggap lebih tepat ialah

pendapat yang menafsirkan seperti ini. Adanm penjelasan turunnya

ayat merupakan metode lrang kuat unhrk memahami makna-makna Al

Qur'an, dimana para sahabat melakukannya terhadap perkara-perkara

hukum.

,;. i t:rs :JG i:; tur ',ft f i #\i ; -rrr
,lt.r;aht * i, );t JLt*>v ; e"t# ,h',
'.rt;i's1 ,lrii ,ia'rf':st"2,a ,*; ya\, ;i lt J;) Jt,"

,*--,rb;-bL';;,:rL; {r }l' ,* *, J;ti6 .di-:i,i

ri "V:? 
it'A,Vu W';,i ?/t,sY ArF *

L*b ^ib

366. Diriwayatkan dari Al Asy'ats bin Qais rg, dia berkata,

"Dahulu terjadi perselisihan tentang sebuah sumur antara aku dengan

seseorang, maka kami pun mengadukan kepada Rasulullah, beliau pun

bersabda, 'Bersaksilah dua orang terhadap engkau atau sumpahnya'.

Aku pun berujar, 'Jika dia bersumpah, tapi dia tidak bersungguh-

sungguh'. Rasulullah # prt bersabda, 'Bamngsiapa inng bersumpah

dengan sumpah bersabar unfuk memotong dengannlm harta seomng

muslim, maka dia telah bqlaku dosa. Dia akan bertetnu dangan Allah &
dan Allah mamh terhadapn5ri."
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Penielasan:

Hadits ini mengandung ancartan berat sebagairnana lrang

disebutkan di awal, namun ada satu perkam lainnlp yang dipasdisihkan

oleh para ahli ftqih, lnltu iika ses€orErng dituduh atas kesahhannya,

kemudian dia mengingkari dis€rtai sumpah, lalu dia hendak

mengutaralmn bukti setdah dia berrsumpah.

Menumt Madzhab Syafi'i dia hendaknSn melalnrkan hal tersebut.

Menurut Ma&hab Maliki dia fidak meJakukan hal tersebut, kcmli dia

dengan ada suafu alasan fidak ingin buld !,ang

dihadapkan padanp. Adakalanga mer.eka b€rdalil dengan saMa

Rasulullah # "Bersaksilah dua orang terhadap engkau atau

sumpahnya" bahwa jf disini mengandung ati satu di antam dua

pilihan, seandainya kami membolehkan pernbuktian setdah proses

sumpah, maka dia melakukan dua perkara sekalian, ynifu bersumpah

dan pembutkian, padahal hadits tadi mengandung makna bahwa Udak

ada baginya kecuali salah satu dari keduan5n.

Ada pula yang berargumen bahwa maksud dari sabda beliau

ialah penafian metode lain dalam menetapkan Dengan

begitu, adanya pembatasan huijah dalam dua perkara ini yaifu

bersumpah dan pembuktian, iika fidak dernikian bahwa perkara ini

hanya merniliki manfaat sedikit dalam sisi pe,rbandingan. Adapun

pemahaman terhadap saHa betiau adalah bermanfaat jika ditinjau dari

sisi pernbandingan.

Pam ahli ushul memiliki penrbahasan terhadap asal dari ucapan

beliau tadi, hanya tidak menitik beratkan perkam ini secam mendalam,

yaifu pelajamn 1lang terkandung dalam rnaksud dari ucapan tadi dan

mengente,ngkan perkara ini kecuali salah seorang s!,aikh kami di

Maghri[.252

267 .Dia adalah hnul Hashar Al Andalusiy, sesuai dergan redaksi cahhn kaki kitab
asli.
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Sebelumnya, dia menyebutkan di antara pam ahli dari madzhab

Maliki di kitab rchulnya. Menumtku,, itu adalah kaidah tepat lagi

bermanfaat bagi dirinya sendiri, hanya saia pembandingan yang

diperdebatkan memperselisihkan akan perihal objek pernahaman dan

mempersulit proses penetapannyra.

Para pengikut madzhab Hanafi b€rdalil dengan sabda Nabi $
" Betakilah dua omng t*hadapmu abu sumryhnyd unfuk

rneninggalkan pemberlakuan saksi dan sumpah.

'd6 fi i:; hr nr:r',srtb,\t )tLL)t i *s * -rlv
it *:tt,ljr'orrir$t'd.i &j*e \t & it J;,
,irk)i.;ts ,gt-,\t ? -brf- JL'rL s1 :JG & $L

"b rt ,-iqt ii *r'q'L :e* Jtt uj ,iG 6 ';)

f ,y):l Gt .W ,/'l;l,';J'r:y)l GtW-v r+ 
"',6 

f'
aa O a - | t * , .

.ry u .vjptrt i\j p ,g j{:;).+s ,s}:, u;ir

367. Diriwayratkan dari Tsabit bin Adh-Dhahhak Al Anshari rg,
"Sesungguhnya dia mernbaiat Rasulullah * di bawah pohon dan

Rasulullah 6S bersabda,'Banngsiapa yang bersurnpah dengan agana

selain Iskm, berbohong lagi sengaja, mal<a dia sebagaimana lnng
diucapkan. Barangskpa JDng membunuh dirin5n dengan sesuafu, maka

dia akan disil<sa di hari kiamat. Dan tidak ada nadzar atas

seseorang terhadap sauafu 5ang tidak dimilikin5a'."

Dalam sebuah riwayat, "Melaknat seonng mukmin, sama halnya

dengan membunuhn5a-"
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Di riwa5nt lainnya pwt, "Elanngsiap gng maruduh dazgan

tuduhan palsu untuk mernfun5nk- dangannSa, nnla Allah

tidak akan menambahl<an baginSa kauali kel<umngan."28

Penielasan:

Patan4 pada hakikakrya bersumpah dengan ses.uafu ifu adalah

bentuk sumpah. Adapun mempergunakan dari sebagian kalirnat-kalimat

sumpah, misalnya demi Allah dan demi fu-mhman 1png dikaitkan

terhadap sesuatu ialah bentuk sumpah. Sebagaimana ahH fiqih berkata

bahwa seandainya seseorang bersrmpah untuk talak t€rhadap lnng
demikian ifu. Maksud mereka ialah menggandengkan talak itu

dengannya, dan ini diperbolehkan. Sakan-akan sebabnSn dalah benfuk

kesamaan penggandengan dengan sumpah dalarn penetapan

pembatalan sumpah atau pencqahan-

Jika ini dipahami, rnaka kami katakan bahun saMa 0
"Bamngsiapa bersumpah dengan agama selain Islam" ada kerlrngkinan
yang dimaksudkan adalah pernahaman pertama dan kedm. Adapun

yang lebih tepat ialah pemahaman kedua. Oleh karena ada ucapan

"Berbohong lug, sengaja" dirnana kebohongan terrnasuk dalam

penetapan berbenfuk berita Snng terkadang terimplernentasikan dan

adakalanya tidak. Adapun ucapan "Derf Allah" dan yang semisalnya

bukan bentuk berita dari perkara luar. Ucapan ifu ialah permulaan

sumpah. Dengan begitu, b€ntuk dari surnpah ini dapat ditinpu dari dua

sisi:

Sisi Pertama, dikaitkan dengan waktu mendatang. Misalnya iika
aku melakukan ini, maka dia adalah oftmg fnhudi atau nasrani.

268 93. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan, Muslim, An-Nasai, At-Tirmidzi, hnu
Majah dan Imam Ahrnad.
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Sisi Kedua, berkaitan dengan masa lampau. Misalnya ucapan
jika aku melakukan ini, maka dia adalah oftmg yahudi atau nasrani.

Adapun ucapan pertama berkaitan dengan masa mendatang,

sehingga menurut madzhab Maliki dan syafii tidak dikenakan kaffarat.

Hanya saja madzhab Hanafi menganggap harus ada kaffarat. Dari sini,

orang-orang yang berpegang dengan pendapat pertama mernakai hadits

ini, disebabkan tidak disebutkan tentang kaffarat di dalamnya disertai

dengan adanya pengaitan dengan ucapan "Maka dia sebagaimana yang

dia katakan".

Adapun jika berkaitan dengan masa lampau, madzhab Hanafi

bersilang pendapat terhadapnya. Di antara mereka pun yang

berpendapat bahwa dia telah kafir, dilihat sebagai benfuk rnsa
mendatang. Ada yang berpendapat, dia kafir karena adalah

penyempumaan makna, sehingga dia sama halnya jika seomng berkata:

dia adalah orang yahudi. Sebahagian lagi berpendapat adalah bahwa

yang tepat yaitu dia tidak fidak kafir dalam dua kondisi itu, jika dia

mengetahui bahwa itu adalah sumpah. Akan tetapi jika menuruforya

bahwa dia kafir dengan sumpah, rnaka dia kafir dalam dua kondisi ifu,

disebabkan dia ridha dengan kekaftran seqnkfu melakukan sumpah tadi.

Kdua, sabda Rasulullah $ "Bamngsiapa yang membunuh

dirinya dengan sesuafu, maka dia akan disiksa dengannya di hari

kiamat" ini merupakan benfuk siksaan akhimt dengan dosa duniawi.

Pelajaran yang didapatkan bahwa dosa seorang manusia

terhadap diri sendiri sama halnya dengan dosanya terhadap orang lain.

Oleh karena dirinya bukanlah miliknya sendiri, akan tetapi milik Allah,

sehingga dia tidak boleh mengalihkan kecuali dengan izin Allah.

Al Qadhi Iyadh berkata: Hadits ini sebagai dalil bagi Imam Malik

beserta orang-orang yang sependapat dengannya bahwa hukum qishash

terhadap seorang pembunuh adalah menggunakan alat yang dipakainya

membunuh, baik ada pernbatasan maupun tidak. Ini menyelisihi Imam
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Hanafi yang mengikuti siksaan Allah @ terhadap orang yang bunuh diri

di akhirat. Kemudian dia menyebutkan hadits yang berkaitan dengan

orang Yahudi beserta hadits Al Uraniyaini.

Adapun pemahaman seperti ini yang disimpulkan dari hadits tadi

adalah begitu lemah, disebabkan hukum-hukum Allah S sesuai dengan

perbr,ratan-perbuatan-Nya. Tidaklah segala yang dilakukan Allah di

akhirat ditentukan terhadap kita sewaktu di dunia, misalnya dibakar di

neraka, sengatan ular dan kalajengking, dan meminum air mendidih.

Kesimpulannya ialah bahwa tidak ada jalan bagi kita untuk

menetapkan hukum-hukum kecuali dengan adanya nash-nash yang

menunjukkan atau adanya qiyas terhadap nash-nash menurut para ahli

qryas. Di antara salah safu syarafuiya ialah sesuafu yang diqiyaskan

tersebut merniliki patokan hukum, tidak berkaitan dengan perbuatan

Allah Hh. Perkara ini begitu jelas. Begitu pula tidak boleh bagi kita

menyakini sesuatu perbuatan bagi Allah di dunia. Sesungguhnya Allah

berhak melakukan segala sesuatu terhadap hamba-Nya dan tidak ada

hukum terhadapNya. Dengan demikian, kita tdaklah melakukan

sesuatu kecuali yang dibolehkan dengan adanya mediasi atau tidak.

Keb:ga: Pengalihan yang terjadi sebelum adanya kepemilikan

terhadap sesuatu dapat dilihat dari dua sisi:

Sisi pertama: Pengalihan yang bersifat penyempurrtaan,

misalnya seandainya seseorang membebaskan budak orang lain,

membelinya atau bemadzar yang berkaitan dengan budak tadi. Ini

merupakan benhrk pengalihan yang batil secara konsensus, kecuali kisah

yang diceritakan oleh sebagian mereka perihal pembebasan budak

secara khusus bahwa jika dia kaya, maka dia akan membebaskannya.

Ada yang berpendapat bahwa dia kembali darinya.

Sisi kedua: Pengalihan yang berkaitan dengan kepemilikan,

misalnya mengaitkan talak di pemikahan. Perkara ini diperselisihkan.

Imam As-Syafi'i menganggapnya batil sebagaimana tadi. Adapun Imam
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Malik dan Abu Hanifah memilah-milih. Hadits ini dan yang semisalnya

dipakai sebagai daliloleh Imam Asy-Syafi'i.

Orang-orang yang menyelisihi beliau menjadikan hadits ini

sebagai bentuk penyempumaan atau berdalilakan perkam-perkara wajib

yang terurai dalam hadits ini. Sesungguhnya implemantasi ifu terjadi

setelah kepemilikan. Oleh karena itu, talak -misalnya- tidaklah terjadi

sebelum dimiliki, maka dari sinilah asal muasal pendapat dengan adanya

perkara-perkara wajib.

Dalam hal ini, mesti ada tinjauan kritis dalam pernbedaan antara

talak -pengaitannya dengan kepemilikan- dengan nadzar. Renungilah,

bahwa ada orang-orang beranggapan mustahil unfuk menakwilkan

hadits ini dan semisalnya dengan benfuk penyempumaan, disebabkan

perkara dalam hadits ini begitu jelas. Tidak ada lagi sisi positif untuk

menambahkan lafazh terhadapnya. Tidaklah tujuan dari penganggapan

akan kemustahilan tadi menjadikannya kuat. Sesungguhnya setiap

hukum yang diawali dengan sisi penafian, bisa memiliki sisi positif yang

baru. Hanya saja hukum-hukum ifu akan tersebar lagi terkenal setelah

itu terjadi, dimana Udak temafikan adanya sisi positif serr,akfu penetapan

hukum-hukum tersebut.

Keempaf. Sabda nabi $ "Melaknat seorang mukmin, sama

halnya dengan membunuhnya" menyiratkan beberapa pertanyaan.

Apakah sama halnya dengan pembunuhan di hukum-hukum duniawi

ataukah hukum-hukum akhirat. Tidaklah mungkin jika yang dimaksud

adalah hukum dunia, disebabkan membunuh seorang mukmin

dikenakan hukum qishash, akan tetapi melaknat tidaklah seperti itu.

Adapun jika ini berkaitan dengan hukum akhirat, dapat

dimaksudkan sebagai bentuk penyamarataan dalam masalah dosa

maupun siksaan, dimana kedua pendapat ini tidaklah mungkin.

Sesungguhnya dosa berbeda sesuai dengan perbedaan dampak negative

dari suatu perbuatan, sehingga tidaklah sama dampak negative
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hilangnya nyawa dengan dampak negatifryn dalam benfuk

melaknat. Demikian pula dengan sil$aan ifu berbeda sesuai dengan

dosadosa, ini sesuai dengan firrnan Allah, 'Maka bamngsiap 5ang
mengerjakan kejahabn sebemt zatnh, ni*a5a dia akan melilnt
(balasan)ryn. Dan kejahatan sebemt atmh,
nisca5n dia alan melihat (balwn)n5a." (Qs. Az-7alalah[99l2 71.

Ini merupakan dalil akan adaqra perbedaan dalam rnasalah

siksaan dan pahala, sesuai dengan perbedaan dalam sisi positif dan

negatifnSn, disebabkan kebailCIn-kebailran tersebut adalah sisi positif dan

kejahatan-kejahatan adalah sisi negatif.

Al Qadhi lSndh berkata: Al lrnam berkata -yaitu Al Maaziri-

bahwa hadits ini menunjukkan benfuk p€nyerupaan dalam perkara dosa.

Ini merupakan penyerupaan yang nyah dis€babkan pengucapan laknat

memufuskan turunnya mhrnat dan kernatian mernutuskan

perkernbangan (kemajuan).

Al Qadhi melanjutkan bahwa disebut pengucapan laknat tersebut

mengandung malrsud unfuk mengduarkan seseorang dari kelompok

kaum muslimin, mencegah diriqn dari rrnnfaat dan dari memperbanyak
jurnlah kaum muslimin. Ini sarrn persis sebagaimana perkara

pembunuhan. Dikisahngra pula bahwa pengucapana lahzh laknat

mengandr.rng mal$ud memufuskan rnanfaat dari sisi akhirat dari

ses@rang, lalu setelah ifu ada pengabulan dari lafazh laknat tadi,

sebagaimana orang png terbunuh di dunia dan terhentingra ata-snya

meraih keunfungan-keuntungan di dalamnya. Disebutkan pula bahwa

makna hadits ini merupakan pen!,€rupaan tertadap dosa, serta

kesamaan derajat keharaman keduan5ra (hlmat dan pembunuhan).

Menurut aku perkam ini p€rlu ditdit lebih mendalam. Adapun

apa yang dipaparkan oleh Al Irnam -rnaksudnya kesamaan derajat

keduanya- mengandung dtn perkam:
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Perkara pertama bahwa penyerupaan dan penyarnan
mencakup derajat keharaman dan dosa.

Perkara kedua bahwa penyerupaan dan penyamaan ini hanya

mencakup perkara dosa semata.

Adapun perkara pertama tidaklah semestinya dipahami begitu,

disebabkan setiap benfuk kemaksiatan -sedikit maupun banyak- bersifat

serupa dan sama dalam derajat keharamanannya dengan pembunuhan.

Dalam hadits ini tidak ada celah unfuk memahami bahwa pengucapan

lafazh laknat tersebut disempakan dengan pembunuhan.

Perkara kedua telah kami jelaskan sebelumnyra yaitu adanya

perbedaan sisi negative antara hilangnya atau lenyapnya nyawa dengan

adanya penderitaan karena laknat tadi.

Berkaitan dengan pendapat yang dipaparkan oleh Al Imam -
perkataannya bahwa laknat tersebut memutuskan furunnya rahmat dan

kematian memufuskan perkembangan (kemajuan)-, sehingga kami

katakan bahwa ungkapan laknat ini tertuju bagi pribadi yang dijauhkan,

dimana itu merupakan perbuatan Allah & dan dari sisi inilah terletak

bentuk penyerupaannya. Selanjutr5ra laknat tadi dimutlakkan terhadap

tujuan dari yang mengucapkan laknat, yaifu keinginan unfuk meminta

dijauhkan (orang yang dilaknat), misalnya dengan ungkapan "Semoga

Allah melaknatnya" ataukah sejenisnya.

Redaksi "Si fulan terlaknat" tidaklah mampu memufuskan

furunnya rahmat dengan ungkapan tersebut, selama ungkapan tersebut

belum terbukti kebenarannya. Dengan demikian, ini merupakan

penyebab terpuhrsnya kemajuan dan dapat pula menjadi sebab

kematian, hanya saja keduanya tersebut berbeda dalam sebab kernatian

secara langsung meler,rrati rentetan-rentetan kematian yang biasa,

sehingga sekiranya ungkapan laknat ifu secara langsung

mengimplementasikan konsekuensi sifat dijauhkan tadi, niscaya posisi

laknat ini akan sama dengan pembunuhan secara langsung.
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Dari penjelasan tadi, jelaslah makna dari yang dimaksudkan oleh

Al Qadhi, yaifu bahwa ungkapan laknat bertujuan untuk mengeluarkan

seseorang tersebut dari kelompok kaum muslimin, ini sebagaimana dia

terbunuh. Sesungguhnya maksud untuk mengeluarkan seseorang

tersebut pun tidak mengharuskan adanya pengeluaran, sebagaimana

dengan rentetan-rentetan pembunuhan.

Demikian pula halnya bahwa ungkapan laknat mengandung

makna terpufusnya manfaat-manfaat ukhrawi atas seseorang dengan

terkabulnya doa, dimana ini terimplementasi dengan terkabulnya dosa.

Dalam banyak kasus doa-doa tidak terkabulkan, sehingga tidak

menimbulkan terpufusnya seseorang dari meraih manfaat, sebagaimana

yang terjadi dalam perkara pembuntthan. Dalam hal ini, tidaklah sama

keinginan memufuskan manfaat dengan pengharapan akan terkabulkan

doa dengan pembunuhan secam langsung.

Ada kemungkinan pendapat yang dipaparkan oleh Al Qadhi, Al

Imam dan selainnya tidaklah dimaksudkan sebagai benfuk penyerupaan

dalam perkara hukum dunia maupun akhirat, akan tetapi berkaitan

dengan sifat penyerupaan yang mengimplementasikan konsekuensi dari

tindakan, sebagaimana adanya kondisi terpufusnln meraih manfaat -
misalnya pemufusan manfaat dalam sebagian yang beliau paparkan-,

artinya seseorang ifu terputus dari meraih rahmat atau terpufus
(berinteraksi) dari kaum muslimin dengan hilangnya kehidupan.

Perkara yang mesti ditekankan dari hadits ini dalam kesenrpaan

keduanya (kematian dan laknat) dalam dosa, menurut kami bahwa

bahaya dari laknat tidak sekedar penderitaan terhadap seseorang,

bahkan melebihi ifu ada kesempatan terkabulnya doa tersebut jika

berlangsung di waktu terkabulnya doa, dimana tidaklah Allah diminta

sesuafu di dalamnya kecuali akan dikabulkan. Ini sebagaimana

ditunjuL'kan oleh hadits Rasulullah #, "Janganlah mendoakan

(kejelekan) terhadap diridiri kalian, janganlah mendoakan (kejelekan)
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terhadap harta-harta kalian, janganlah mendoakan (kejelekan) terhadap

anak-anak kalian dan janganlah kalian melakukan tepat waktu

(terkabulnya doa)."

Jika laknat tadi terucapkan di waktu tersebut, lalu terkabul dan

orang tersebut dijauhkan dari rahmat Allah, niscaya kondisi ifu lebih

buruk dari pembunuhan sekalipun. Oleh karena pembunuhan sekedar

menghilangkan kehidupan yang fana, adapun dijauhkan dari rahmat

Allah & lebih buruk lagi. Adakalanya dua perkara beresiko besar dari

sisi kemungkinan bersifat sama ataupun serupa, akan lebih ringan jika

ditinjau dengan kritis lagi. Adapun ukuran keburukan, kebaikan dan

jumlah dari keduanya merupakan perkara yang tak mampu terungkap

oleh manusia.

547IhkamulAhkam



Bab: Nadzar

J;t n ,:J ,JG &?nt *>, 7Ut ;';L;e -rr,r
- u\ :y!l ,i) -'rl |-rr€'i ol iXAAt gLrx * 6,i"

.lluru\G :Sv tpt-Jlt "\",,31 G
368. Driwayatkan dari Umar bin Al Khaththab rg, dia berkata,

"Aku berkah: Wahai Rasulullah, aku pemah bernadzar di masa jahiliyah

bahwa aku akan bermalam (i'tikaf) selama safu malam -pada riwayat

lain: satu hari- di masjidil haram." Beliau pun bersabda, "HendaHah

engkau funaikan ru4rurnu." 259

Penjelasan:

Hadits ini merupakan dalil unfuk menunaikan nadzar secara

rnutlak. Nadzar terbagi menjadi tiga:

Pertama, nadzar yang dikaitkan dengan datangnya nikmat atau

mengusir bala. Jika kondisi ifu pun terealisasi, sehingga diharuskan

untuk memenuhi nadzar tadi.

Kedua, nadzar yang dikaitkan dengan sesuafu yang diniatkan

untuk menghalangi atau rnemberikan motivasi. Ini sebagaimana

ungkapan, sekiranya aku memasuki rumah, niscaya Allah melakukan ini

atas diri. Pendapat ini mengandung perdebatan. Di kalangan madzhab

syafii berkomentar bahwa diberikan pilihan untuk menunaikan nadzar

atau membayar kaffarat. Inilah yang diistilahkan dengan nadzar dalam

kondisi amarah.

269 g3. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan dengan beragam lafazh, Muslim, Abu
Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan hnu Majah.
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Ketiga, mengucapkan nadzar dalam ketaatan tanpa

mengaitkannya dengan sesuatu pun. Ini sebagaimana ungkapan Ab n

rj5 leagi Allah perkara itu) akan tetapi menut{rt pendapat yang lebih

masyhur wajib untuk dilaksanakan. Inilah yang dimaksud dengan nadzar

bersifat mutlak. Adapun nadzar yang tidak disebutkan akibatrya,

misalnya 
)JJ e.ir,Bagi Allah atas nadzar tersebut), maka inilah yang

dimaksudkan oleh Imam Malik bahwa nadzar tersebut wajib membayar

kaffarat sumpah.

Hadits ini pun menjelaskan bahwa i'tikaf merupakan sebuah

ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, dapat dimanifestasikan

dalam nadzar. Para ahli fiqih dari madzhab Syafii menganggap segala

perkara yang terlazimkan oleh nadzar merupakan ibadah. Menumt

mereka pula bukanlah setiap ibadah yang berpahala dilandaskan dengan

nadzar. Dari sinilah, ditarik suatu kaidah dari hadits ini bahwa i'fikaf

termasuk di antara sumpah-summpah 5nng diharuskan adanya nadzar.

Di antara sebagian dari mereka menjadikan hadits ini sebagai

dalil bahwa berpuasa bukanlah syamt i'tikaf, ini dilandaskan oleh lafazh

hadits el5 (satu malam) dan ini mempakan ma&hab syafii. Adapun

madzhab Abu Hanifah dan Maliki adalah ada sgarat berpuasa.

Adakalanya lafazh etJ (*t" malam) bermakna safu hari, disebabkan

bangsa Arab menganggap makna safu malam sebagai safu hari. Apalagi

dalam beberapa riwayat ada hadits yang menggunakan lafazh ti! (satu

hari).

Menurut ma&hab Syafii hadits ini pun dijadikan dalil bahwa

nadzar orang kafir adalah sah. Adapun menurut pendapat yang lebih

masyhur bahwa nadzar itu tidak sah. Oleh karena, oftmg kafir tidaklah

termasuk orang-orang yang melakukan pendekatan diri (kepada Allah).

Dan ini dibutuhkan dalam menakwilkan hadits tadi. Seolah-olah

ungkapan ini adalah bahwa beliau (Nabi $) memerintahkannya (Umar
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.&) unfuk melakukan suatu ibadah sebagaimana dalam konteks hadits

tadi, yaitu beri'tikaf sehari. Dengan begitu, hadits ini memutlakkan

penunaian nadzar disebabkan adanya keserupaan, disebabkan

maksudnya yang diinginkan telah diraih, yaitu mengimplementasikan

ibadah tadi.

ht .vU, ,f cii; li,'

,'atritj o, ?.

d,\ )

t z ttl c ).,ft t # 1' *,f -Y11

Lr :Jti;s ,)fii * e trt *'t l,
!o ,l , t ,c a ,idtut.eP

O.J

369. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar rg, dari Nabi $,
bahwa beliau melarang bernadzar, beliau bersabda, " Saungguhngn

nadzar tidak memberikan kebaikan dan sesungguhnya keluar

(diucapkan) dari omng yang kil<ir."270

Penjelasan:

Menunrt madzhab Maliki bahwa bemmal sesuai dengan konteks

hadits, yaifu bemadzar unfuk ketaatan merupakan perkara makruh

(tidak disukai) meskipun nadzar itu diwajibkan (untuk ditunaikan). Hanya

saja, sebagian konteks hadits mengandung salah satu dari jenis-jenis

nadzar yang telah disebutkan, yaitu nadzar yang dimaksudkan unfuk

meraih imbalan atau menolak perkara yang tidak disukai, yang

dimaksud ialah "Sesungguhnya (nadzar) keluar (diucapkan) oleh orang

yang kikir.n

Ada beberapa kemmitan yang berkaitan dengan kaidah dalam

hukum dimakruhkannya nadzar. Kaidah tersebut ialah sesungguhnya

perantara suafu ketaatan merupakan ketaatan (pula), perantara suatu

270 93. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan Imam Ahmad.
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kemaksiatan adalah kemaksiatan (pula) dan menganggap besarnya nilai

kejelekan suatu perantara tergantung besamya dampak negatifnya.

Demikian pula menganggap besar keutamaan suafu perantara

terganfung besamya dampak positifnya.

Di saat nadzar tersebut adalah suafu perantara dalam

mengharuskan terealisasi pendekatan diri (kepada Allah), dari sini

terlazimkan bahwa perantara ifu adalah pendekatan diri (pula), hanya

secara jelas kernutlakan dalam hadits ini menunjukkan perkara yang

berlawanan. Jika kami menjadikan nadzar tadi sebagai sumpah di antara

sumpah-sumpah yang telah dipaparkan -sebagaimana yang ditunjukkan

oleh redaksi hadits-, maka yang tersitir dalam sumpah itu adalah tidak

tersitir dalam nadzar mutlak. Ini disebabkan nadzar (orang kikir) tadi

menginginkan adanya imbalan (pengganti) serta melakukan ibadah

dengan fujuan memih sesuafu. Ini bukanlah makna termakfub dalam

pelaziman suatu ibadah dan bemadzar dengan ibadah tersebut secara

mutlak.

Ada ungkapan bahwa orang yang kikir tdaklah mengerjakan

suafu ketaatan melainkan jika ketaatan itu dihukum sebagai kewajiban.

Begitu pulalah dengan bemadzar, yaitu nadzar mewajibkan baginya

(orang kikir), sehingga dia pun terikat oleh ikatan karajiban. Sekiranya

tidak ada iming-iming sebagai kewajiban, niscaya orang kikir akan

meninggalkannya. Begifu pula dengan nadzar mutlak yang keluar

(diucapkan) oleh orang kikir, hanya saja redaksi kikir di sini

dikonotasikan dengan harta. Dengan setiap konotasi yang ada, maka

mengikuti nash-nash yang ada lebih utama.

Adapun makna yang lebih jelas dari sabda beliau: 't l *rt#"A1.
.1;jt lsorngguhnya (nadzar) keluar dari omng yrang kikir) ialah bahwa

omng kikir tidak mengerjakan ketaatan kecuali mendapatkan imbalan

(pengganti) dan mendapatkan sesuatu yang ingin diraih. Dengan begifu,

nadzar ifu merupakan sumber munculnya ketaatan.
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Adapun sabda beliau: ia. gU- f Oauf. memberikan kebaikan),

huruf baa ini adalah ba' sababiyah (penyebab). Seolah-olah sabda itu

berbunyi tidaklah ada suatu sebab kebaikan terhadap orang yang

bemadzar dan tabiatnya mengharapkan pendekatan diri serta ketaatan

tanpa embel-ernbel imbalan yang diraihnyra. Jikalau pun nadzar itu

menimbulkan perbuatan baik, namun ifu menrpakan perbuatan baik dari

nadzamya. Akan tetapi sumber dari kebaikan tersebut ialah meraih

kepentingan 5.nd1ri.27r
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370. Diriwayatkan ari Uqbah bin Amir 49, dia berkata, "Saudara

perempuanku bqnadzar bahwa dia akan berjalan ke baitullah

bertelanjang kaki, lalu dia pr.rn mernerintahkan kepadaku unfuk meminta

fatwa dari Rasulullah S. Aku pun meminta fatwa kepada beliau, maka

beliau berkata, 'Hendaklah dia berjalan dan berkend*u*r'."272

Penielasan:

Bemadzar berjalan ke Baitullah adalah suatu kelaziman mqrurut

Imam Malik s@ara mutlak. Dengan b"gitu, perlu menakwilkan saMa

beliau 'Sli (Dan hendaklah dia berkendara)", sehingga ada

kemungkinan dilakukan dalam kondisi lelah berjalan. Dan bentuk

271 Dahm syarah Muslim (LL/991, Imam Nawawi b€rkata bahwa maknanya ialah si
pelaku fidaklah menghilangkan sesuatu dari bkdir. Ini sebagaimana dipaparkan
oleh beberapa riwayat lain.

272 119. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan, Muslim, Abu Daud dan Imam
Ahmad.
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kelaziman dari berkendaraan merupakan ditinjau madzhab menurut

mereka.
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377. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas rg,, bahwa dia

berkata, "Sa'd bin Ubadah meminta fatwa kepada Rasulullah $ perihal

nadzar ibunya 5rang telah meninggal sebelum menunaikannya. Rasulullah

# pun bersabda, 'Maka funail<anlah dtasnya'."273

273 Alaa'uddin Al Aththar menjelaskan dalam syarahnya, ia berkata bahwa para
ulama bersilang pendapat perihal nadzamya Ummu Sa'd. Ada yang berpendapat
bahwa ihr adalah nadzar muflak atau nadzar puasa atau nadzar membebaskan
budak atau nadzar sedekah. Hanya saja, setiap ulama ifu berlandaskan dengan
hadits-hadits perihal kisahnya Sa'd. Mereka berkomentar bahwa yang lebih jelas itu
adalah nadzar yang berkaitan dengan harta atau nadzar yang tidak jelas.

Ada beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari hadits Malik.
Dalam haditsnya Nabi S berkata kepada Sa'd, "Bebaskanlah (budak) atasnya".
Adapun hadits yang mengaitkan dengan puasa adalah hadits mu'allal disebabkan
ada perbedaan dalam sanad rnaupun matannya, sertia begitu banyak
kelemahannya, sehingga wajib dihukumi dhaif.
Adapun hadits dengan lafazh "Apakah aku membebaskan (budak) atasnya?" adalah
hadits yang sempa, disebabkan membebaskan budak termasuk harta, tidak ada

keganjilan disebabkan dengannya dipakai untuk membebaskan budak.
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372. Diriwayatkan O* O'uO bin Malik ig, dia berkata, "Aku

berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara (nadzar) dari

taubatku ialah aku melepaskan hartaku, sebagai sedekah terhadap Allah

dan Rasul-Nya. Kemudian Rasulullah # bersabda, 'Tahanlah atasmu

sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagim,1."274

Penjelasan:

Ibadah itu terbagi menjadi ibadah harta dan ibadah badan'

Berkaitan dengan ibadah harta, tidaklah ada kesulitan dalam menjadikan

perwakilan (atas nama) terhadap harta itu, lalu menggantinya untuk si

mayyit. Adapun yang sulit adalah berkaitan dengan ibadah badan

misalnya berpuasa.

Penielasan:

Hadits ini menunjukkan bahwa menahan harta yang diperlukan

lebih baik daripada dikeluarkan semua unfuk disedekahkan. Para ulama

membaginya sesuai dengan tabiat-tabiat manusia, sehingga jika

seseorang tidak mampu bersabar terhadap kesulitan, maka tidak disukai

274 HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan dengan hadits ringkat dan
panjang, Muslim dan Imam Ahmad.
Ka'ab bin Malik merupakan salah seorang yrang menyebabkan h.rn:nnya ayat Allah
Ta'ala, "Dan terhadap tiga omng gng ditlnggalkan. Hingga ketika bumi tensa
senpit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jium merela pun telah (pula tma)
sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahut bahwa tidak ada tempt lari
dari (silrsaan) Allah, melainkan kepda-IYg aja, kemudian Alhh menerima bubat
mereka. "(Qs. At-Taubah [9]: 118].
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baginya untuk bersedekah dengan seluruh harta miliknya, akan tetapi
jika dia termasuk orang yang mampu bersabar, maka tidaklah mengapa.

Hadits ini menunjukkan bahwa sedekah ifu mampu

menghapuskan dosa. Oleh karena itulah disyariatkan adanya kaffarat

harta, yang mengandung dua manfaat yang menghapuskan dosa.

Pertama, adanya pahala yang diraih, sehingga terciptalah

dengannya keseimbangan, maka sedekah ifu menghapuskan bekas dosa

itu.

Kdua, doa orang yang diberikan sedekah, adakalanya menjadi

sebab terhapusnya dosa.

Hadits ini diriwayatkan dari beberapa jalur lain dengan redaksi,
tt

tJCt etli 'U'AJS|- "Cukuplah bagimu dari itu (harta) sepertiganya."

Di antara sebagian pam pengikut madzhab Maliki berdalil

dengan hadits ini bahwa barangsiapa yang bemadzar untuk bersedekah

dengan seluruh hartanya, maka cukuplah dia mengeluarkan

sepertiganya. Ini merupakan pendapat lemah, disebabkan lafazh yang

diungkapkan oleh Ka'ab bin Malik bukanlah dengan menyempumakan

sedekahnya, hingga dia menemui kondisi membingungkan, akan tetapi

lafazh yang dipakai berbentuk niat yang dimaksudkan unhrk

merealisasikan kondisi yang dikaitkan, namun belum terjadi setelah itu.

Dari situlah, Rasulullah S memberikan isyarat untuk tidak melakukan,

serta menahan sebagian hartanya. Itu terjadi sebelum sesuatu yang

dimaksudkan. Ini merupakan lafazh png jelasnya atau makna. Dengan

begitu, menjadi lemahlah dalil-dalil dalam permasalah yang

diperselisihkan, yaifu mengeluarkan sedekah dengan seluruh harta

dalam benfuk nadzar secara mutlak ataupun muallaq.
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Bab: Peradilan
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373. Diriwalntkan dari Aisyah 6, dia berkata: Rasulullah *b
bersabda, "hrangsiap yang membuat-buat (sauafu) pada perkam

kami ini, Sang tidak ada darin5m, naka dia tertolak."

D"h* sebuah riwaSnt berbunyi, "Elarangsiap Snng metakut<an

suatu amatan gang fidak padaryn perkam kami, mal<a iiu 1*7o1uk.'t275

Perrjelasan:

Ini merupakan salah satu hadits di antara hadits-hadits rukun

syariat, disebabkan hadits ini begifu banyak masuk dalam pembahasan-

pembahasan hukum.

Redaksi i:ttV ?i "maka dia tertolak" artinya adalah, ditolak, di

sini kata mashdar dikonotasikan menjadi benfuk objek.

Fladits ini dijadikan dalil akan batalnya seluruh perkara-perkam

terlarang lagi Udak memniliki manfaat.

Dalam ilmu ushul fiqih hadits ini ada kaidah bahwa pelamngan

ifu menunjukkan akan kerusakan. Menrang benar ada kekeliruan yang

dilakukan oleh orang-orang dalam beberapa perkara sesuai yang

dikandung oleh hadits ini seputar perkara yang tertolak. Sesungguhnya

ada dua hul yung saling berlawanan, sehingga saseorang beramalih dari

salah satunya kepada yang lain, padahal mengarnalkan hadits ini dalam

salah safu perkara tadi adalah cukup. Ada realisasi hukum di perkara

HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan dengan lafazhlafazh berbeda,
Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majrfi.
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374. Diriwayatkan dari Aisyah 4, dia berkata, "Hindun binti

Utbah -istri Abu Sufi7an masuk kepada Rasulullah $, lalu dia berujar,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufiyan adalah seorang yang kikir,

dia tidak memberikanku nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali

apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah ada

dosa atasku dalam hal itu?' Rasulullah $ bersabda, 'Ambillah dari

hartan5n dengan cam Wng baik dari apa-apa Wng mencukupkanmu

dan anakmu'."275

lain dalam ruang perselisihan, maka bagi yang membantah akan

mencegah pendalilan terhadap dirinya.

Penjelasan:

Di antara sebagian ulama ada yang menjadikan hadits ini sebagai

daliluntuk meminta keputusan bagi orang yang tidak hadir. Pendapat ini

memiliki sisi kelemahan, disebabkan ada kemungkinan ini sekedar fatwa,

padahal hukum memerlukan penetapan sebab penguat dalam hal

HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan, Muslim, Abu Daud, An-Nasai,
Ibnu Majah dan Imam Ahmad.
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mengambil harta orang lain. Hal ini tidak diperlukan dalam

mengeluarkan fatwa.

Adakalanya diberitakan bahwa Abu Sufuan terkadang berada di

ne4erinya/bermukim, sehingga tidaklah orang yang ada di negerinya

untuk menetapkan hukum terhadap oftIng yang tidak, disertai ada

kemungkinan keberadaannya dan mendengarkannya untuk dipanggil. Ini

merupakan pendapat termasyhur di kalangan para ahli fiqih. Jikalau

telah tetap bahwa Abu Sufuan lagi bermukim, maka ini merupakan sisi

yang memustahilkan pendalilan bagi mayoritas pam ahli fiqih.

Penjelasan ini menjadikan penetapan tadi mustahil, hanya saja diawali

dengan metode mengikutkan sifuasi keberadaannya. Memang benar,

hadits ini merupakan dalil pada pembahasan mengungkap kebenaran

serta mengimplementasikan tanpa melihat status otang tersebut.

Hadits ini bukanlah hadits yang memperbolehkan mengambil

harta dari safu jenis atau dari jenis lain. Barangsiapa yang berdalil secara

mutlak seperti ini, maka dia telah menjadikan hadits ini sebagai hujjah

dalam secam keseluruhan.

Hadits ini pun dijadikan dalil bahwa mengambil hak dari harta

orang yang menanggunginya fidak tetap dengan tidak adanya

penetapan dari hakim. Ini merupakan sisi pendalilan madzhab syafi'i. Ini

disebabkan Hindun memiliki kemungkinan mernbawa perkara kepada

Rasulullah $ serta mengambil hak dengan hukum beliau.

Hadits ini pun merupakan dalil bahwa nafkah tersebut tidaklah

memiliki ukuran, akan tetapi sesuai dengan keperluan. Ini sesuai dengan

sabda beliau: W J',!;ill- 6, (apa yang mencukupimu dan anakmu). Ini

pula merupakan dalil bahwa istri memiliki wewenang nafkah terhadap

anaknya.

Hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang berpendapat bahwa

seorang istri memegang w€ril/enang terhadap anaknya. Jikalau harta
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beralih kepada perkara terlarang atau berubah kepemilikannya, maka

diperlukan adanya suatu kewenangan. Perkara ini masih perlu ditinjau

disebabkan keberadaan sosok ayah.

Perkara ini memerlukan jawaban. Ada yang mengungkapkan

bahwa sekiranya tidak terealisasi pemenuhan hak dari ayah atau

selainnya padahal kebutuhan selalu ada, hanya saja dia (ayah)

menganggapnya seolah-olah tidak ada. Perkara ini perlu ditinjau pula.

Hadits ini pula menjadi dalil dibolehkan untuk menyebutkan

sebagian sifat-sifat tercela sekimnya ada hubungannya dengan manfaat

dan resiko. Demikian pula, hadits ini menjadi dalil bahwa segala yang

disebutkan dalam meminta fatwa dengan maksud mengetahui suatu

hukum sekiranya berkaitan dengan gangguan terhadap orang lain, maka

wajib mengeluarkan peringatan.

* ?"t J:" lut Jyr'oi W ?nt *ar'* ?i 
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375. Diriwayatkan dari Ummu salamah nuanlyurunu Anha

bahwa Rasulullah $ mendengar hiruk pikuk pertengkaran di depan

pinfu beliau, beliau pun keluar kepada mereka, selanjufurya berujar,

"Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah manusia biasa dan sesungguhnya

perselisihan datang kepadaku, maka sebagian dari kalian lebih fasih

daripada sebagian, kemudian aku mengiranla oftrng jujur, maka aku

pun manetapkan (hukum) unfuknya. Maka barangsiapa yang aku

menetapkan (hukum) baginya dari harta seorang muslim, maka ihr
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merupakan potongan api nemka, sehingga hendaknya dia

menanggungnya atau meninggalkannya. "2TT

Penielasan:

Hadits ini menunjukkan unfuk mengimplementasikan hukum-

hukum sesuai dengan perkara yang tampaknya.. Hadits ini pun

memberitahukan bahwa Nabi $ sama halnya seperti orang lain, hanya

saja beliau berbeda dari orang lain terhadap perkara ghaib yang Alah &
ungkapkan pada beliau. Itu pun terjadi pada perkara-perkara khusus,

bukanlah pada perkara-perkam urnum. Oleh karema ifu, redaksi saMa

beliau "fr.rJl #! (Sesunsgutrnya aku adalah manusia biasa) bahwa lafazh

toll sebagai benfuk pernbatasan ini berlaku urnurn dan adakalanya

berlaku khusus. Adapun disini berlaku khusus, yaitu perkara yang

berkaitan dengan bukfi-bukti nyata.

Hadits ini pun dladikan dalil oleh orang-orang yang berpendapat

bahwa keputusan itu fidak diimplementasikan secara lahiriah dan

batiniyah sekalian. Sesungguhnya kepufusan seorcng hakim tidaklah

mengubah hukum syariat secara batiniyah. Sahabat-sahabat Imam Syafii

bersepakat bahwa jika ada seorcrng hakim yang bermadzhab Imam

Hanafi menetapkan hukum dengan Syuf'ah Al Jan terhadap pengikut

madzhab syafii, maka Imam syafii menerimanya secara lahiriah. Hanya

saja, mereka bersilang pendapat perihal mernpercayainya serara

batiniyah ditinjau dari dua sisi.

Hadits ini adalah hadits umum jika dinisbatkan dengan segala

hak secara umum. Dan prinsip yang disepakati oleh sahabat-sahabat

Imam Syafii bahwa sekiranya ada bukti-bukti batil terhadap suatu

perkara, yang seandainya si qodhi mengetahui ifu mernberikan dampak

HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan dengan lafazh-lafazh serupa,
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan Imam Ahmad.
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terhadap qodhi, sehingga dia tdak mampu memutuskan hukum

dengannya, maka bukti-bukfi tdaklah mempengaruhi. Hanya saja ada

pertentangan dalam masalah ijtihad, jika ada perselisihan antara naluri

qodhi dengan naluri si objek hukum, sebagairnana kami ungkapan

terhadap perkara Syuf'ah AI Jarr.
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376. Diriwagratkan dari Abdurrahrnan bin Abu Bakmh 16, dia

berkata, "Ayahku menulis, dan aku menuliskan baginya terunhrk

anaknya Abdullah bin Abu Bakrah, yang merupakan qodhi di Sijistan,

agar janganlah engkau menghukumi antara dua omng dan engkau

dalam kondisi marah. Maka sesungguhnlra aku telah mendengar

Rasulullah $ bersaMa,'Janganlah sn@ftng menghukwni antara dua

orang sedang dia dalam kondisi mamh'."

Di riwayat lain disebutkan , "Jangan set<ati-t<ali seonng hakim

mqnutuskan (hukum) antam dua oftng dan dia dalam kondisi

mamlr.D278

Penjelasan:

Hadits ini berfungsi adanya pelamngan menjatuhkan suatu

hukum dalam kondisi mamh. Dalam kondisi marah, kondisi seseorang di

bawah bayang-bayang kebimbangan yang mernpengaruhi pikiran. Dari

HR. Al Bukhari dengan lafazh t€rs€but, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-
Tirrnidzi, Ibnu Majah dan lrrnm Ahrnad.
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sisi lain, kondisi ini menghalangi untuk memberikan fatwa. Para ahli

fiqih menyamaratakan setiap kondisi yang menimbulkan gangguan

pikiran, misalnya msa lapar dan msa dahaga. Ini merupakan benfuk

qiyas berpatokan dengan praduga semata. Oleh karena, kondisi lapar

dan dahaga merupakan kondisi yang mengganggu pikiran.

Sekiranya seorang hakim menjafuhkan hukum dalam kondisi

kondisi dan lapar, maka keputusan itu berlaku jika sesuai dengan

kebenaran. Ada bebempa hadits yang menerangkan berbagai hal

6li.27e Seolah-olah marah begitu mengekang diri lagi kesulitan untuk

bersikap nehal.

Hadits ini menjadi dalil penulisan hadits, misalnya dengan

mendengarkan dari seorang syaikh merupakan perkara wajib. Hanya

saja para ulama bersilang pendapat dalam perkara periwayatannya.

Yang lebih tepat ialah jika periwayatan itu sesuai dengan kondisi terkini,

maka diperbolehkan, sebagaimana ungkapan bahwa si fulan menulis

kepadaku hal ini dan hal itu.

ht * jnt Ji,iG ,iG ^*ht'o^b.)6:;;. ,rj f -rvv
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279 Yaitu hadits-hadits yang diriwa5ratkan oleh Al Bukhari, Muslim, pemilik kitab
sunan yang empat dan Imam Ahmad, dari Abdullah bin Az-Zubair perihal kantong
air dari sutera. Ada redaksi hadits yang berbunyi, 'Maka raut muka Rasulullah $
berubah, kemudian berujar kepada Az-Zubatr, 'Wahai Zubair, hrangkanlah'
selanjukrya tahanlah air tersebut hingga kembali ke pusat kebun." Ini disebabkan
beliau marah dengan perselisihan orang lain yang mengucapkan, "apakah ia anak

dari bibi anda?", selanjutnya Rasulullah $ bersabda dengan cetus, "Tidak ada
(kepentingan) antara engkau dengan ia." Ini terjadi dalam kondisi marah.
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377. Diriwayatkan dari Abu Bakrah 49, dia berkata, "Rasulullah

bS bersabda,'Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling

besar? sebanyak tiga kali. Kami pun bemjar, 'Tentu wahai Rasulullah'.

Beliau bersabda, 'Syifik kepada Allah, durhaka terhadap kedua orang

fua'. Beliau yang tengah bersandar, lalu duduk seraya bersabda,

'Ketahuilah, dan perkataan bohong, persaksian bohong'. Beliau terus

mengulanginya hingga kami b€rkata, 'sekiran5la beliau 6iu*'."280

Penjelasan:

Pertama, Hadits ini membagi dosa menjadi dosa kecil dan dosa

besar, sebagaimana firman Allah &, 'Jil<a kamu menjauhi dosadosa

bqar di antam do.sa4osa Snng dilanng mengerjakannya. " (Qs. An-

Nisaa [4]: 31). Berdalil dengan hadits untuk mernbenarkan hal itu perlu

dikaji. Oleh karena ada orang yang mengungkapkan bahwa setiap dosa

ifu adalah dosa besar, sehingga menurutnya dosa besar dan dosa

merupakan dua hal yang sama. Dengan begitu, seolah-olah Rasulullah

6f$ bersabda, "Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling

dosa."

Di antara sebagian ulama-ulama salaf menyatakan bahwa setiap

perkara yang dilarang oleh Allah &, itu adalah dosa besar. Redaksi Al

Qur'an dan hadits pun menyelisihi pendapat itu. Ini seakan-akan

memahami redaksi {#Ji secam bahasa saja dan memperhatikan

besamya perbedaan terhadap perintah dan larangan, sehingga dia

mengistilahkan setiap dosa adalah dosa besar.

Kdua, hadits ini memberi pembagian dosadosa besar menjadi

dosa besar dan dosa lebih besar. Ini sesuai dengan sabda Rasulullah $,

HR. Al Bukhari dengan lafazh ini dalam beberapa pembahasan, Muslim, At-
Tirrnidzi dan Imam Ahrnad.
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"Maukah kalian aku beritahukan dengan dosa yang paling besar di

antara dosadosa besar?"

Tentunya, hal ini terganfung pada besar-kecilnya kerusakannya.

Redaksi hadits ini pun tidak melazimkan kesamaan pengaruh-pengaruh

dosa tersebut, disebabkan syirik kepada Allah merupakan dosa terbesar

dari segala dosa yang termaktub dalam hadits-hadits yang mengutip

masalah dosadosa besar.

Ketiga, para ulama bersilang pendapat perihal dosadosa besar.

Di antara mereka menjadikan pengertian dosadosa besar dengan

hifung-hihrngan jumlah dosa tersebut, serta mereka pun menyebutkan

nominal dari dosadosa besar. Ulama yang berpegang dengan metode

ini, dia telah mengumpulkan makna-makna yang terkandung dalam

hadits-hadits tersebut, tentu saja pembatasan tersebut fidaklah b€itu
bermanfaat

Dari sinilah diungkapkan bahwa pemah diutarakan kepada

sebagian ulama salaf "Dosa besar ifu adalah fujuh", maka mereka

berujar, "Sesungguhngn dosa besar ifu fujuh puluh fienis), yang paling

dekat darinya adalah tujuh fienis)."

Di antara mereka pun ada 5nng mernakai metode pembatasan

dengan beberapa ketentuan. Di antam mereka ada 5nng menyebutkan

bahwa sekiranya dosa ifu digandengkan dengan adanya ancaman, laknat

atau hukuman, maka itu termasuk dosa besar. Dengan begifu, menara-

menara bumi ini menjadi dosa besar seluruhnya disebabkan ada laknat

dengannya. Begifu pula membunuh seorang kaum muslimin, disebabkan

digandengi dengan ancaman. Saling membunuh, zina, pencurian dan

fitrah adalah dosa-dosa besar, disebabkan dibarengi adanya hukuman

dan laknat terhadapnya.

Ulama-ulama terkini memakai metode bahwa jika hendak

mengetahui perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar, maka

bandingkanlah kerusakan dosa tersebut dengan kemsakan-kemsakan
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dosa besar termakfub. Jika kenrsakannya temSata lebih kecil daripada

kerusakan dosa-dosa besar, rnaka itu adalah dosa kecil. Jika
kerusakannya sama atau lebih daripada dosadosa besar, maka ifu
termasuk dosa besar lagi.

Dosa-dosa yang dianggap sebagai dosa besar ialah mencela

Allah &, atau mencela rasul, menghina rasul, mendustakan salah

seorang rasul, mengotori ka'bah dan membuang mushaf Al Qur'an di

tempat-tempat kotor. Inilah di antara. dosadosa besasr, meskipun

syariat tidak menegaskan bahwa itu adalah dosa besar. Inilah pengertian

kekafiran menurut spriat. Jika syirik kepada Allah itu dimaksudkan

adalah kekafiran mutlak, maka tidak dapat terlepas dari dua perkara:

1. Sesungguhnya aspek negatif itu tidak dilihat dari unsur luar

yang membarenginya, disebabkan masih ada sisi

kekeliruannya. Jika sekedar menghukumi secara

kontekstualnya saja, bahwa aspek negatif gnng diakibatkan

oleh khamar adalah mabuk dan gangguan akal, maka ini

akan melazimkan bahwa menegak minuman keras bukanlah

dosa besar, disebabkan tidak adanln aspek negatif seperti

tadi termaktub, padahal perbuatan ifu adalah dosa besar.

Meskipun tidak ada aspek negatif sebagaimana tadi, kecuali

dibarengi dengan adangn sisi negatif tadi dan dampak

meminum dalam takaran b"nyuk yang menimbulkan

kerusakan, maka dalam kondisi ini dihukumi sebagai dosa

besar.

2. Sesungguhnya sekira kita mernakai prinsip ini, maka

diketahui bahwa kenrsakan dari sarana-sarana yang

mengantarkan kepada sebagian dosadosa besar ifu adalah

sama dengan sebagian dosadosa besar, malahan ada yang

lebih dari dosadosa besar ifu. Dengan begifu, orang yang

membiarkan seorang wanita suci bersama orang yang
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berzina bersamanya, atau membiarkan seorang muslim tak

bersalah bersama orang yang hendak membunuhnya, maka

ifu adalah dosa besar lagi aspek negatifnya lebih berbahaya

daripada memakan harta riba atau memakan harta anak

yatim, dimana dua perkara ini termakfub dalam nash Al

Qur'an.

Begifu pula sekiranya seorang yang mengumbar di antam aib-aib

kaum muslimin yang berdampak terjadinya pembunuhan, mencela

kefurunan mereka dan mengambilharta-harta mereka adalah lebih besar

daripada sikap lari dari peperangan, padahal lari dari peperangan

perbuatan yang ditegaskan oleh nash.

Perhatikanlah argumen kami yang telah dipaparkan bahwa dosa

besar itu adalah perbuatan yang menimbulkan adanya laknat, hukuman

ataupun ancaman, kemudian timbanglah aspek negatif yang muncul

diakibatkan perbuatan-perbuatan tadi, iika sama maupun lebih sedikit,

tetap saja itu adalah dosa besar. Adapun sekiranya aspek negatifnya

kurang dari ifu, maka ifu bukanlah dosa besar.

Keempat, redaksi sabda Rasulullah g ll Srjrli (syirik kepada

Allah) mengandung arti sebagai kekafiran mutlak, sehingga fungsi

disebutkan disini secara khusus disebabkan kejadian ini marak terjadi,

apalagi di negeri Arab. Penyebutannya disini sebagai bentuk peringatan

terhadap orang lain. Ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah

pengkhususannya, hanya saja kemungkinan ini tertolak dengan

kemungkinan lain bahwa di antara sebagian kekafiran ifu ada yang

memiliki dampak lebih jelek daripada kesyirikan, yaitu atheism. Oleh

karena itu, kemungkinan pertama dianggap lebih tepat.

Kelima, Durhaka terhadap kedua orang fua dianggap sebagai

salah safu dosa paling besar dalam hadits ini. Tidak perlu diragukan lagi

dampak negatif yang ditimbulkan, ini disebabkan besamya hak kedua

orang tua, hanya saja penetapan wajibnya taat keduanya dan haramnya
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mendurhakai terhadap keduanya adalah sulit. Adapun dampak

perbuatan durhaka ini adalah berbeda-beda.

AI Imam Abu Muhammad bin AMussalam berkata bahwa dia

tidak sekedar. berhenti pada perkara durhaka terhadap kedua orang tua,

begitu pula dengan hak-hak khr:sus keduanya sesuai dengan prinsip

yang diyakininya. Sesungguhnp setiap hak yang diharamkan terhadap

orang lain, maka ifu pun haram terhadap keduanya. Adapun yang

diwajibkan terhadap orang lain, rnaka dfurnjibkan pula trntuk keduanya.

Dengan demikian, seorang anak tidak mesti memafuhi segala perintah

maupun larangan dari keduan5n, sesuai dangan konsensus para ulama.

Diharamkan bagl seoftrng anak r.rnhrk pergi berjihad tanpa ijin

dari keduanya, disebabkan kepedihan kedua orang fua atas kematian si

anak maupun kehilangan salah satu anggot fubuh dan beratnya beban

keterkejutan yang dialami kedua omng fua. Dengan ini diharamkan

setiap perjalanan yang menimbulkan ketalnrtan orang hra terhadap

anaknya atau kehilangan salah sahr dari anggota fubuh, sehingga

posisinya sama antara memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal

bagi orang tua. Sekianlah komentar Abu Muhammad Abdussalam.

Para ahli fiqih menyebutkan bentuk-bentuk yang lebih mendetail,

berargument secara luas dimana tidak dihasilkan darinya prinsip yang

bersifat menyeluruh. Dengan begifu, bukanlah mustahil para ulama ifu

menempuh metode dalam permasalahan dosa-dosa besar sebagaimana

yang telah disitir. Metode itu adalah mengkonotasikan kemaslahatan dari

sisi penetapan dengan kemaslahatan yang ditimbulkan karenanya serta

kejahatan ditinjau dari ketiadaann5n dengan kejahatan yang diharamkan

karernnya.

Ketujuh, ini adalah bentuk perhatian Rasulullah $ dengan

kesaksian palsu atau perkataan dusta. Ini dianggap sebagai perkara yang

begifu mudah terjadi di kalangan manusia dan adanya sifat meremehkan

perkam ini. Dengan begifu, tenfulah dampak yang ditimbulkan akan
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lebih mudah terjadi. Tidaklah engkau ketahui bahwa syirik kepada Allah

yang digandengkan (dimana kaum muslimin tidak terjebak

dengannya)281 dengan durhaka tefiadap kedua orang fua serta perilaku

yang ditimbulkan olehnya.

Adapun perkataan dusta memiliki banyak kemungkinan,

misalnya permusuhan dan selainnya. Dengan b"gifu, bentuk perhatian

akan pentingnya perkam ini yang didasari oleh dalildalil fidaklah dapat

dibandingkan dengan perkara yang disebutkan bersamanya, yaifu syirik

kepada Allah. Mestinya perkataan dusta ini digiring menjadi kesaksian

palsu, seandainya ini dihukumi secara mutlak, maka ini akan

melazimkan suatu kebohongan secam mutlak sebagai dosa-dosa besar,

padahal perkaranya tidaklah seperti itu.

Para ahli fiqih telah memaparkan bahwa suatu kebohongan

maupun sejenisnya tidaklah mematahkan sifat keadilan. Akan tetapi jika

seandainya itu dosa besar, sungguh akan patah. Sungguh Allah telah

menjelaskan akan bahayra beberapa kebohongan.

Allah & berfirman, "Dan fumngsiap berbuat kesalahan atau

dosa, kernudian dia difuduhkan kepda omng Wng tidak bqsalah, maka

sunggah, dia telah memikul suafu kebohongan dan doa 5nng n5nta."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 112).

Adapun bahusn kebohongan dan akibat yang ditimbulkan,

niscaya berbeda sesuai dengan perbedaan dampak yang ditimbulkan.

Ada hadits yang menyebutkan bahwa ghibah dan namimah adalah dosa

besar. Menunrt pendapat saya, ghibah ifu berbeda sesuai objek yang

281 Subhanallah. Pada kenyataan, orang-orang yang menganggap dirinya atau
mayoritas manusia mereka sebagai orang-orang khusus terjerembak di dalam
kesyirikan ini. Ini terjadi disebabkan mereka kembali kepada jaman jahiliyah dengan
bersikap taldid buta, lalai dan bersifat cuftrng. Merel<a telah meninggalkan sikap
kembali kepada Al Quran dan sunnah $, sehingga mereka pun mengalami
sebagaimana apa yang dialami oleh orang-orang sebelumnya. Sesungguhnya Allah
Udaklah mengubah suatu kaum hingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri
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dibicarakan, sehingga ghibah dusta adalah dosa besar disebabkan

adanya vonis hukuman terhadapnya. Hanya saja, ini tidak sempa

dengan bentuk ghibah sebagai suatu kejelekan moral misalnya atau

kejelekan sebagian dosa perihal pakaian misalnya. Wallahu a'lam.

;a?"t *Ut"oi ,r4:;?nr *2, ,t# it * -rv^
,:&,;i:, )c:ic2;e e\'t i,*:u6t *fi'i ,Jv *j

.*L elrit Je u',jt"SJ:t

378. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ;g bahwa Nabi $, beliau

bersabda, "Seandairyn manusia ifu diberikan atas setiap fuduhan

merel<a, nisa5a manusia benar-benar akan menuduh (unfuk)

mengalirkan damh omng lain dan hafia-harta mereka. Akan tetapi

sumpah atas tuduhan atas dirinya."282

Hadits ini menrpakan dalil bahwa tidak boleh menjatuhkan suatu

vonis hukum melainkan dengan hukum-hukum syariat yang memberikan

suafu dampak hukum, meskipun besar kemungkinan akan benamya si

penuduh. Hadits ini pun menjadi dalil bahwa sumpah itu diucapkan oleh

si tertuduh secara muflak.

Para ahli fiqih berselisih pendapat dalam mempersyaratkan hal

lain dalam menetapkan sumpah atas si tertuduh. Menurut madzhab

Imam Malik dan sahabat-sahabatnya ialah menetapkan kekhususan

kondisi ini dari keumuman, yang bersilang pendapat dengan selain

mereka. Di antaranya ialah prasangka terjadinya kerancuan antara si

penuduh maupun terhrduh dalam sumpah. Begitu pula bahwa orang

yang menuduh adalah salah safu sebab di antam sebab-sebab latuhnya
vonis qishash, dimana kondisi ini tidak dapat diselesaikan dengan

HR. Al Bukhari dalam beberapa mengenai kisah tersebut,
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan Imam Ahmad.
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sumpah saja. Akan tetapi, sekiranya ada seomng saksi yang

menguatkannya, maka hal ifu dapat diterima. Di antaranya pula, jika

ada seorang yang menuduh wanita yang telah menikah, maka dia tidak

diwajibkan bersumpah, kecuali ia memiliki saksi, maka wajib baginya

sumpah.

Di antaranya pula, jika seseorang mengaku bahwa ia telah

menikahi seorang wanita, maka ia tidak wajib bersumpah atasn5n dalam

hal tersebut, salah seorang dari mereka berkatar Kecuali dalam keadaan

darurat.

Di antaranya pula, bahwa di antara ulama-ulama terpercaya

yang berpendapat bahwa mereka tidak mewajibkan sumpah atas

dirinya. Sama halnya dengan tuduhan talak seorang istri terhadap

suaminya. Setiap orang yang menyelisihi mereka terhadap suatu perkara

dari kondisi-kondisi seperti ini berdalil dangan keumuman hadits ini.
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J;r'q-:J$&ht g, i* i ltl3r ;,, -rvt
\, -^:it ,l *+, icirr ,syfr Jrti'{--) *\t ,k lt
,usit 'u "-#t '"i{r[- | ,i:,ra-|i tAl:t',i.?t;tj ,,i. ,S:l-;rr

ti ,yt<iltt G& i: ,y?t ryr,f&, ,y,qf;,ss gt *
L;,tf ,* €; ol :+; ,s,ert J? &; €0k i4t G
'^*) {^iAt e\:7i ,'irr; i' .;. LYt'tf ,,b # .p<.

er rtf 'k ;i;jt'r; -:'i't;y, k lr;ir 4b'ctb r\1

.Lirir

379. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Basyir 45, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah 6$ -d* Nu'man mernberi syarat dengan

kedua jarinya ke arah kedua telinganya- bersabda, " Sesungguhnjn

perkam halal itu adalah ielas dan perl<an hanm itu adalah jelas. Di
antaranjn adalah perkam tnng samar-samar, mayoitas

manusia tidak mengetahuinp. Elanngsiapa jang menjaga diri dari
qrubhat, nisaSn dia telah membqsihl<an agana dan kehormatarnp.

Barangsiapa yang terjafuh datam sytbhat, nisa5n dia telah jatuh dalam

kehamman pengenbala jang mengernbala di sekitar ara
perlindungan, hanpir-hampt dia mengunbala di tenpat ifu. Ketahuilah,

dan setiap penguasa ifu memiliki area perlindungan- Ketahuikh, dan
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sesungguhnJa area perlindrngan Allah adalah kehamman-keharaman-

Njn. Ketahuilah, sesungguhnSa ada segumpal daging dalam tubuh, jika

dia baik maka seluruh tubuh akan fuik dan jika dia rusak, maka akan

rusak seluruh tubuh. Ketahuilah ifu adalah fi26."283

Penielasan:

Ini merupakan salah satu hadits penting yang dianggap sebagai

salah satu pokok dari agama islam, sehingga hadits ini termasuk dalam

empat hadits yang merupakan pokok pembahasan ini. Hadits ini

merupakan pokok penting dalam pembahasan wam' dan meninggalkan

sikap tasyabbuh (meniru-niru) dalam agama.

Ciri-ciri syubhat adalah adanya keserupaan dalam perihal dalil

yang menunjukkan keharaman, kehalalan ataupun adanya saling

kesimpangsiuran tanda-tandanya serta alasan-alasannya. Seolah-olah

sabda # /t3t 
'ry W 'W- ) "mayoritas manusia tidak

mengetahuinya" metrupakan iq;arat dari ciri tersebut. Ada kemungkinan

maksudnya ialah subjek tidak diketahui, meskipun pokok-pokok hukum

penghalalan dan pengharamannya dikaahui. Inilah di antara ciri-ciri

perkara syubhat.

Redaksi ,*r?i ry-rl.l|-'t ,r(3Jl g ,f "Barangsiapa yang

menjaga diri dari syubhat, niscaya dia telah membersihkan agama dan

kehormatannya" merupakan pokok dari perilaku wara'. Di masa dahulu

terjadi silang pendapat di antara guru-guru dari guru-guru karni,

sehingga mereka pun menulis beberapa hrlisan. Ada di antara

merekaz84 memiliki jalan unfuk bersikap wara', maka ada seo-agian

orang semasa dengannya yang menyelisihinya.zs Ia pun berujar,

243
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HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi dan hnu Majah.

Dari catatan redaksi asli, dia adalah kakeknya sang pensyarah.
Dari catatan redaksi, dia adalah Al Abyaari.
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"sekiranya ini adalah sesuafu yang bersifat mubah (dibolehkan) -p€rlara
yang dua sisinya sarna-, maka tidak ada sikap war-a' terhadapnya. Oleh

karena sikap wara' ifu merupakan sikap unfuk lebih mernilih sisi unfuk
meninggalkan. Akan tetapi sikap untuk mernilih salah safu di antala dua

hal dimana dua hal itu saling berimbang dan mampu mengumpulkan

antara perkam-perkam yang saling bertolak belakang. Inilah yang

menjadi dasar penulisan.

Menurutku, jawaban atas perkara ini melalui dua aspek:

Pertama, perkam png bersifat mubah dimutlakkan atas sesuafu

yang tidak memiliki konsekuensi hukum dalam melakukanqn, meshpnrn

dua sisi dari sesuafu ih.l fidaklah berimbang. Ini mempakan perkara 3Bng

lebih umum daripada perkara mubah yang memiliki dua sisi Mmbang.
Dengan begitu, hal ini membantah pendapat tadi. Ia pun benriar, "Baik

itu adalah Sesuatu yang mubah atau tidak. Jika saja mubah, rnaka dh
memiliki dua sisi berimbang." Tidaklah bisa kami menganggap mubah

seperti makna ini, disebabkan mubah lebih umum daripada sesuafu yang

berimbang dua sisinSn, padahal redaksi hadits tidak menuniul.kan pada

keseimbangan (kesamaan), narnun menunjukkan pada ketrmunran hgi
tidak menunjukkan sebuah kekhususan.

Kdua, Adakalanya dua sisinya saling seimbang iika dilihat dad

dzafurya, sebagai sikap pengrntan menilik factor eksterrralqpa dan tdak
terdapat dua hukum yang saling bertolak belakang. Kesimpulannp

bahwa pembahasan ini fidaldah terlepas dari studi krifis. Oleh karena,

jika perbuatan meniru-niru ini fidak dipahami akan beresiko terhadap

kehidupan akhimt, niscaya ada kesulitan dalam menenhrkan pi[han

unhrk meninggalkannla. Dengan kata lain, sekiranyra meningalkan
perkara itu berimplikasi dimih pahala ataupun adanla nailqp demiat,

maka ini berbeda sebagaimana yang dipaharni oleh orang-orarg ttrrara',

disebabkan mereka meninggalkan perkara ifu berlandasakan pada sikap
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menguatkan dan ketakutan, sehingga derrikianlah redaksi hadits ifu

dipahami.

Redaksi lt?t e €: y#t C e.t|yi "d*, barangsiapa yang

terjafuh dalam syubhat, niscaya dia telah terjafuh dalam kehamman"

mengandung dua makna, yaitu:

Pertama: Jika seseomng tidak mernbiasakan diri untuk berhati-

hati dari perkara syubhat, niscaya perilaku ifu akan mernunculkan sikap

meremehkan dalam dirinya, sehingga dia akan terjerernbab dalam

keharaman meskipr,rn dia mengetahuinya.

Kdua: Jika dia masuk dalam perkara syubhat, niscaya dia

terjerembab dalam suafu perbuatan haram, sehingga ada larangan

untuk mengerjakan perkara-perkam syubhat.

Redaksi {t e-ltl "*i 
;,2J1 J? ,?rr rgr:}g "sebagaimana

pengembala yang mengembala sekitar area perlindungan, hampir-

hampir dia te4atuh di dalamnya" termasuk dalam pembahasan sikap

menyama-nyamakan dan sikap meniru-nirukan.

Redaksi ',*:i- huruf syin dibee,;i harakat kasnh bermakna

mendekati. Sedangkan uiiSt 
'adalah ;;hit, bentuk mashdar yang

dimutlakkan menjadi kata kerja objek. keharaman-keharaman beramalih

menjadi pelarangan-pelarangan ditinjau dari maknanya dan dengan

meninggalkan perintah-perintah menurut kelaziman. Pemutlakan

terhadap asumsi pertama adalah lebih masyhur.

Allah & telah menganggap hati sebagai sesuatu yang penting

dalam memunculkan sikap-sikap yang bersifat mernilih beserta pondasi

yang bersifat keyakinan rnaupun keilmuan, sehingga konsekuensi dari

suatu perkara terganfung pada hati beserta makna yang terkait

dengannya. Tidak diragukan l"gi bahwa baiknya suatu perilaku
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berganfung pada pemahaman akan keilmuan dan keyakinan akan setiap

kerusakan dan kebaikan yang ada.

\ef t*i i$ &hr or, #y i fr * -,n.

,tAL 6 q". t-::G t#',GG 8ri1, ,t$i ?At ,p p(fut

.A+4r 6h e:, *L \t 'U 
]nt Ji, JL',1a., ,i;i

i'-1
-dJ-a.9

380. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r{5, dia berkata, "Pemah

kami mengejar seekor kelinci di daerah Marr Zahraan, orang-orang

berusaha (mengejamya) sehingga mereka pun kelelahan. Dan aku pun

mampu mengejamya dan mengambilnya, kemudian aku membawa

kepada Abu Thalhah, dia pun menyembelihnya. [-alu dia mengirimkan

bagian pangkal paha dan pahanya kepada Rasulullah $, beliau pun

meneriman!a."286

Redaksi rjfJ artinya orang-orang kelelahan. Redaksi:Sli ,*ti:l
dengan memberi harakat fathah pada humf hamzah, nun diharakat

sukun, huruf faa difathah, huruf iiim disukun, artinln dia melompat atau

aku mengikuti jejaknya, kemudian melompat.

Seolah-olah dia mengatakan bahwa kami mengikuti kelinci itu,

hingga kami mendekatinya, lalu lari.

Marr Zhahran adalah area yang diketahui.

Hadits ini merupakan dalil dibolehkannya memakan daging

kelinci. Sesungguhnya daging kelinci diberikan sebagiannya jika

HR. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, hnu Majah dan
Imam Ahmad.
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disembelih untuk dimakan. Hadits ini pun merupakan dalil untuk

pemberian hadiah dan menerimanya.

€,J .;t-Ku ti *)

o '..o € o,c;l ct^-,l ;C -YA \

;vht * ytJ;, w
-**tu

381. Dirivrnptkan dari Asma' binti Abu Bakar rg, "Kami

pemah menyernbelih kuda di nu$a Rasulullah #, kami pun

menyantapnya."

Dalam sebuah redaksi berbunyi, "Dan kami berada di

14u6inu1,."287

\t * ultll zcib?nt or, yt * i l|;i -ur
.sp.st lF G orb ,fl)\t Ft l; * ,# fr-, -,

382. Diriwayatkan dari Jabir bin AMullah 196, bahwa Nabi $
melarang (memakan) dagng keledai rumahan dan beliau mengijinkan

(memakan)daging kuda.

'#a str ; n kl ic i,;i ff, -r^r
'#i qt f *3 ilL ht,* Ut,Ai cjt"-)l

tc <,PJ 4rl c r

t)

247 HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan, Muslim, An-Nasa'i dan hnu
Majah.
Adapun Imam Ahmad dengan redaksi hadits, "Kami pemah menyembelih seekor
kuda di masa Rasulullah, kami pun menyantapnya beserta keluarga beliau."
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383. Redaksi hadits Muslim sendirian, dia (Jabir) berkata, "Di

masa perang Khaibar, kami pemah menyantap daging kuda dan

keledaikeledai liar. Dan Nabi $ melarang (memakan) keledai-keledai

^*u5r'r."288
Kedua hadits ini dijadikan dalil bagi orang yang membolehkan

memakan kuda. Ini merupakan madzhab Imam syafii dan selainnya.

Adapun Imam Malik dan Abu Hanifah menganggapnya makruh. Para

sahabat-sahabat Abu Hanifah bersilang pendapat apakah makruh disini

bersifat pembersihan diri ataukah bersifat pengharaman? Akan tetapi,

pendapat yang paling shahih menurut mereka ialah pemakruhan yang

bersifat pengharaman.

, Di antara mereka -pengikut madzhab Hanafi- beramalasan

dengan hadits bahwa perbuatan sahabat di masa Rasulullah g
merupakan hujjah dengan catatan nabi $ mengetahuinya. Pendapat ini

meragukan, disebabkan ini bertolak belakang dengan ucapan sebagian

sahabat, "Bahwa Nabi $ mengharamkan daging kuda." Selanjukrya,

jika hal ini diterima akan tetapi Udak sah pengaitan hadits dijadikan

sebagai dalil. Dari sinilah, situasi ini memiliki tiga jawaban:

Pertama, sesungguhnya hadits ini diriwayatkan dengan riwayat

ini dan riwayat lain dari Jabir. Adapun riwayat yang ada redaksi "Dan

beliau mengijinkan daging kuda", sehingga tidak dapat ditolak pengaitan

tadi.

Kdua, yaitu bantahan hadits ini yang mengandung

pengharaman. Sesungguhnya kami mengetahui hadits ini dengan

redaksi pelamngan, bukan dengan redaksi pengharaman dari Khalid bin

Walid. Redaksi hadits ini pun mematahkan argument yang menolak

hadits tersebut bagi sebagian orang.289

288 HR. Al Bukhari dalam bebempa pembahasan, Muslim, Abu Daud dan Imam

Ahmad.
28e Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Baihaqi dari Shalih bin Yahya bin

Al Miqdam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Khalid bin Walid, ia berkata, "Nabi
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Ketiga, Ada dalil dari Al Qur'an, yaitu firman Allah S, "Dan

(Dia telah menjadikan) kuda, baghal, dan keldai untuk l<amu tunggangi

dan (mqiadi) perhiasan" (Qs. An-Nahl t16l: 8)

Sisi pendalilannya adalah bahwa ayat ini mensitir bentuk

pemberian karunia dengan penyebutan nikmat sesuai dengan yang

ditunjukkan oleh redaksi ayat dalam surat An-Nahl. Allah $ melansir

bentuk pengarunian terhadap kuda, bighal dan keldai dengan

menikmatinya sebagai alat tunggangan dan perhiasan, serta tidak

dinikmaU unfuk dimakan sebagaimana disebutkan terhadap heuan-

he'aran. Seandainya saja ada yang menetapkan akan penetapan

memakan hewan-hq,rran tadi, tenfunya tidak akan terlupakan

menjadikannya suafu karunia. Ini disebabkan nikmat unfuk mernakan

melebihi kenikmatan mengendarai dan menjadikannya perhiasan.

Sesungguhnya nikmat ini berkaitan dengan penetapan tanpa

adanya perantara. ndaklah baik meniadakan pernberian nikmat dengan

salah satu nikmat terbesar di antara dua nikmat yang ada dan

penyebutan pemberian nikmat dengan yang lebih rendah dari keduanya.

Bentuk peniadaan pemberian nikmat unfuk memakannya merupakan

bentuk pelarangan, lebih-lebih sebelumnya telah dipaparkan mengenai

nikmat unfuk memakan het,rran-heu;an selainnya. Meskipun hadits ini

r5$ melarang (memakan) daging kuda, bighal, keledai dan setiap yang memiliki
taring dari binatang buas."
Dalam sebuah riwayat ada redaksi "Di masa pemng Khaibar", fll Baihaqi
berkomentar bahwa ini merupakan sanad yang dihukum hadits mudhtharib yang
menyelisihi hadits yang lebih kuat.
Al Bukhari berkomenhr, "Perawi yang meriwayatlon dari Shaleih ialah Tsaur bin
Yazid dan Sulaiman bin Salim, perlu ditinjau.
Musa bin Harun berkata, "Shalih bin Yahya dan ayahngra tidak diketahui, kecr.rali
kakeknya dan ia adalah perawi lemah."
Hadits ini pun dinyatakan lemah oleh Imam Ahmad, Daruquthni, Al Khaththabi,
lbnu Abdil Barr dan Abdul Haq.
hnu Hajar berkomentar, "Kesaksian Khalid perihal Khaibar adalah keliru.
Sesungguhnya ia tidak masuk islam kecuali setelah keiadian itu (perang Khaibar)
menurut pendapat yang shahih. Dan mayoritas ulama mernTatakan bahwa ia masuk
islam pada saat pembebasan Makkah."
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dapat dijadikan sebagai pendalil yang baik, namun dapat diberikan

jawaban dari dua sisi:

Pertama, Benfuk prasangka akan kuatnya hadits ini atas

pembolehannya dari pendalilan ini dilandaskan sisi kuahrya jika

dinisbatkan dengan pendalilan tadi.

Kedua, Harus ada pendalilan atas pengharamannya.

Sesungguhnya hadits ini dikonotasikan sebagai sikap meninggalkan

untuk memakan, padahal sikap meninggalkan untuk memakan adalah

lebih umum daripada meninggalkannya disebabkan pengharaman atau

adanya pemakruhan.

Dari zhahirhadits dari riwayat ini, hadits ini merupakan dalil atas

diperbolehkannya menyernbelih kuda.

Redaksi "Nabi # melarang (mernakan) keledai rumahan"

dijadikan sebagai dalil orang yang berpendapat akan haramnya keledai

nrmahan, ini ditinjau dari pelarangan secara zhahirrtya. Ada silang

pendapat di kalangan ulama perihal pernakruhan kuat yang

mengandung arti untuk berjaga-jaga terhadap keledai liar.

6Gf :J$ '* ?nt *a, j'tf ,sl I l' * ,f -r^ r

,#\t *At G rx, :# ?; tk Ai ,:fr d9 bt*
;A\t ,)* yt );t ev ,str1 :)yut q|& w ctlAu

,* ;lt rA u Us?vi :ju L::r:) ,1j,r;:r Grd ol'i-,j

384. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa' rgs, dia berkata,

"kelaparan menimpa kami di masa peperangan khaibar, hingga suafu

waktu di Khaibar: Dan kami mendapati keledai mmahan, kami pun

menyembelihnya. Ketika periuk telah mendidih, penyeru Rasulullah $
berseru, 'Hendaknya kalian membalikkan penuk itu. Dan adakala dia
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bersenr, 'Janganlah kalian memakan dari daging keldai ifu sdikit
pun'."29O

Penjelasan:

Redaksi hadits ini mengandung makna pengharaman,zgl yang

melebihi lafazh pelarangan. Adapun perintah Rasulullah # untuk

membalikkan periuk ada kemungkinan disebabkan haramnya mernakan

dagingnya, ini menurut sejumlah ulama.

Hanya saja, ada dua catatan dalam permasalahan, yaitu:

Pertama, peristiwa ini terjadi sebelum adanya pembagian

(rampasan perang).

Kdua, keledai itu adalah hanuan pemakan kotoran.

Akan tetapi yang lebih masyhur dan lebih masuk akal ialah

bahwa itu terjadi disebabkan pengharaman. Dengan begitu, jika riwayat

itu benar berasal dari Rasulullah #, maka perlu untuk meninjaunya

1"*6u1i.292

290 HR. Al Bukhari, Muslim dan Ahmad.
Si penyeru adalah Abu Thalhah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al
Maushili dalam musnadnya, dari hadits Anas sebagaimana yang disebutkan oleh
An-Nawawi dalam Muhimmaattya.

Riwayat ini tidak menyebutkan redaksi pengharaman. Akan tetapi ada sebuah
riwayat An-Nasa'i sebagaimana termaktub dalam Jarni'ul Ushul berbunyr,
"Sesungguhnya Rasulullah $ telah mengharamkan daging keledai"

Yang dimaksudkan adalah hadits riwayat Abu Daud dalam Sunarnya, dari
Ghalib bin Abjar, dia berkata, "Kami tertimpa paceklik, sehingga tidak ada sedikit
harta pun untuk memberikan makan keluargaku kecuali sedikit dari (daging)

keledai. Dan sungguh Rasulullah $ telah melarang daging keledai jinak. Aku pun

mendatangi Nabi1S, seraya berujar, 'Wahai Rasulullah, kami tertimpa paceklik dan
tidak ada sedikit pun hartaku unhrk memberi makan keluargaku kecuali lemaknya
keledai. Dan engkau telah mengharamkan dagng keledai jinak?' Beliau pun
bersabda, 'Beilah makan keluargamu dengan keldaimu Wng gemuk.
Sesungguhnya aku mengharamkannya disebabkan (sisa) dari imigrasi orang-omng
kampung'."

291

292
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Redaksi tU olik afiinya adalah, dibalil,kan sehingga hilangnya

yang ada di dalamnya.

385. Diriwayatkan dari Abu Tsa'labah &, dia berkata,

"Rasulullah fl[ telah mengharamkan dugrg keledai jinak."

; :il93 el'a;; :)v r,j,lbht of,
.4. o. o ,

atV ,l.l ,f -fAl
, .. , -l: l7 t., o ' A c

Q.GF di# q *, # 3't J* .i,r Jij e
c

.r.J'Jl

i-*. iA ce1. *t {'i" ,k it J;t flt 6yT rF

Redaksi ;riir dengan memfathah huruf jiim dan huruf wawu dan mentasydid huruf

laam, ini merupakan ltata jamak dari ittl.
Imam Nawawi berkomentar dalam qnrah Muslim, "Artinfia her,ran yang memakan
kotoran. Hadits ini adalah hadits mudhtharib, yang sanadnya berbeda lagi memiliki
perbedaan yang mencolok. Dan sekiranya tepat membawa makna hadits ini
dengan memakannya (keledai) di kordisi genting -hingga akhir-."
Dan Hafizh hnu Hajar berkomentar, "Sarndnp dhaif, matannya menyelisihi
hadits-hadits shahih. Sehingga tidak boleh berpatokan dengannya."
Al Mundziri berkomentar, "Silang pendapat terhadap sanadnya begitu banyak."
Al Baihaqi berkomentar, "Sanadnya muththarib. "

hnu Abdil Barr berkomentar, "Pengharaman keledai iinak diriwayatkan dari Nabi

5$ oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Jabir, Al Barra', Abdullah bin Abu
Aufa', Anas dan Zahir Al Aslami dengan sanad-sarnd yang shahih lagi baik."
Adapun hadits Ghalib bin Ablr fidak naik (deraiahr1;a) disebabkan ada yang
membantahnp.
Redaksi |-*i "belum dibagi" adatah tertolak oleh hadits Anas yang mengandung

lafazh "Maka itu adalah kotoran". Be4itu pula dengan adanya perintah untuk
mencuci bejana dalam hadits Salamah. Dua hadits tadi termaktub dalam shahihain
(Bukhari-Muslim), sehingga tidak ada alasan r.rntuk menolak memgukan hukumnya
dengan memaparkan banpknya cacat.
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386. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas rg, dia berkata, "Aku masuk

ke rumah Maimunan dan Khalid bin Walid tengah bersama Rasulullah

$, lalu dihidangkan dhabb (sejenis biawak) panggang. Rasulullah $
pun menjauhkannya dengan tangan beliau, kemudian di antara wanita

yang berada di rumah Maimunah berkata, 'Beritahuilah Rasulullah apa

yang diinginkannya', kemudian Rasulullah $ mengangkat tangannya.

Aku pun berujar, 'Apakah dia haram wahai Rasulullah?' Beliau pun

bersabda, 'Tidak, hanya saja dia tidak ada di negeri kaumku', maka aku

pun dapati dinku fidak menyukai lagi berpaling darinya'. Khalid berkata,

'Maka aku pun memilihnya (daging dhabb), lalu aku pun memakannya',

sedang Rasulullah # melihat."293

Kata ip;jr artinya adalah pemanggang dengan batu yang

dipanaskan.

Hadits ini merupakan dalil yang membolehkan memakan daging

dhabb (sejenis biawak), sesuai dengan redaksi hadits Rasulullah $,
"Apakah dia haram? Beliau menjawab, 'Tidak'."

Hal ini dikuatkan oleh pengakuan Rasulullah $ terhadapnya

dalam kondisi mengetahuinya. Persefujuan ini merupakan salah satu

metode syariat dalam permasalahan hukum, yaifu perbuatan, perkataan

dan persetujuan dibarengi dengan mengetahuinya.

HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan dengan redaksi hadib serupa,
Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Imam Ahmad.

582

293

IhkamulAhkam



Hadits ini pun menjadi dalilunfuk memberitahukan sesuatu yang

masih diragukan posisinya. Ini dilakukan untuk memperjelas kondisinya.

Ada kemungkinan Nabi $ tidak mengetahui jenis binatang tersebut,

yaitu dhabb sehingga ihrlah fungsinya diberitahukan agar ada keyakinan

atas pembolehannya, baik dengan beliau menyantapnya atau

memberikan persetujmn terhadapqB.

Hadits ini mempakan dalil bahua sikap tidak menyukai dan tidak

menikmati bul<anlah alasan pengharaman, bahkan ifu merupakan

perkara khusus. Jika disebutkan bahwa itu adalah di antara sebab-sebab

penghamman, yaitu penganggapan jelek. Ini sebagaimana yang

dikatakan oleh Imam Spfi'i.

{ €r? :Jtt *?tt'uit j,rf ,tjl. lr * r -r^v
;t:;t'Si* ,rrrr" € P:t;)?bt * lnt JJ,1,

387. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa' &, "Kami

berperang bersama Rasulullah $ sebangnk fujuh kali, kami memakan

belalang."294

Penjelasan:

Hadits ini merupakan dalil atas pembolehan memakan belalang.

Redaksi situasi dalam hadits ini tidak menghalangi untuk

mengimplementasi hadits, sebagaimana yang dipaparkan oleh madzhab

Maliki yaifu sifuasi yang akan memberikan dampak kanatian, misalnya

terpenggalnya kepala-kepala mereka. Sesungguhnya hadits ini berlaku

umum dan tidak menjelaskan cara-cam mernakann5ra.

HR. Al Bukhari dengan lafazh ini, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi
dan Imam Ahmad.
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388. Diriwayatkan dari Zahdam bin Mudhanib Al Jurmi, dia

berkata, "Kami pemah berada di sisi Abu Musa Al Asy'ari, dia pun

meminta (dihidangkan) piring dan di atasnya ada daging ayam. Setelah

itu, ada seomng laki-laki yang masuk dari Bani Taimilllah, b€rkulit merah

lagi mirip maula, seraya benrjar, 'Marilah, berpaling (lalu berhenti)',

kemudian dia berujar lagi, 'Marilah, sesungguhnya aku pemah melihat

Rasulullah $ makan darinya'."295

Penielasan:

Redaksi p1r.lj dibaca dengan harakat kthah apda huruf ai dart

huruf dalserta harakat sukun pada huruf .6a '.

llata qh dibaca dengan harakat dhammah pada h,uruf mim,

harakat fathah pada huruf dha',haral<at kasrah pada huruf ra'lrang
ditasydid.

Redaksi drJlt dibaca dengan harakat fathah pada huruf jim dan

harakat sukun pada huruf m'.

Hadits ini merupakan dalil atas pembolehan mernakan daging

ayam serta dalil atas mendirikan sesuatu di atas dasar. Sesungguhnya

telah dijelaskan dengan riwayat lain bahwa laki-laki ini beramalasan akan

keterlambatan bahwa dia melihat ayam tadi makan sesuatu, sehingga dia

HR. Al Bukhari dalam beberapa pembahasan secarc ringkas maupun
panjang, Muslim dan Imam Ahmad.
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pun tidak menyukainya. Ada kernungkinan ini terjadi sebagaimana

dipaparkan unfuk menghukumi sesuafu di atas suafu dasar. Dengan

begifu, ada kemungkinan memakan daging ayam yang telah memakan

kotoran adalah makruh ataukah itu merupakan suatu dalil bahwa

memakannya adalah najis. Ada lamngan untuk meminum susu binatang

pemakan kotoran, dimana para ahli fiqih berkata bahwa sekiranya

dagingnya bembah disebabkan makan najis, maka tidak dimakan.

Kata [fi menrpakan kalimat pemanggilan. Pendapat mayoritas

bahwa kalimat ifu dipergunakan unhrk satu orang atau kelompok,

berlenis laki-laki dan wanita dalam bentuk lafazh mufrad (satu).

Rdal<si til; urti"f adalah berpaling dan berhenti.

iai" ,k dt'of t:iZ?nt or, /6 i; f -r^1
')l ,qifr- JL ii-'Cx- tt c* '€Ll ifr ,it :,sG ;t,

tir;t

389. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas &, bahwa Nabi *
bersaMa, "Jika salah s@ftng di anan l<alian memal<an mal<anan,

janganlah dia manbqsihkan tuganrya hingga dia selaai

manjilatiny2."296

Penielasan:

Redaksi hadits dengan lafazh pertama ialah memfathah huruf

ya', merupakan merupakan kata kerja yang memiliki safu objek.

296 gp. Al Bukhari dengan lafazh dalam pembahasan makanan, Muslim, Abu Daud,
An-Nasa'i, hnu Ma!fi dan Imam Ahmad.
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Redaksi hadits dengan lafazh kedua ialah mendhommah huruf

ya, menrpakan kata kerja yang memiliki dua objek.

Ada keterangan dari riwayatrriwayat lain yang menyebutkan,

"Disebabkan dia tidak mengetahui di bagian makanan yang mana ada

barakah."297

Ada keterangan cacat bahwa konteks membersihkan tangan

sebelum itu adalah menambah kotor yrang dipakai membersihkan

dengan pengecualian air ludah. Akan tetapi jika hadits shahih dengan

keterangan tadi, maka kami tidak berpaling dariqn.

297 Hadits ini dirirraptkan oleh Muslim.

s86 IhkamulAhkam



BINATANG BURUAN
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390. Driwayatkan dari Abu Tsa'labah Al Khusyani rg, dia

berkata, "Aku mendatangi Rasulullah S, semya benriar, 'Wahai

Rasulullah, sesungguhnya di negeri l<aumlru ada ahli kitab, apakah kami

malon di bejana-bejana mereka? Dan di daemh bunran, aku berburu

dengan bursurku dan anjirgku yang tidak jinak serta anjingku jinak, maka

apakah yang seharusnya aku lakukan?' Beliau b€rsabda, 'Ahptn ap
gng anglcau *butla n yaitu dad bdJam ahli ldbb, jila aglou
mendapati sehirurya, maka iarynlah lalftn iansan nakan dannfr dan

iika kalian tidak madaph', maka ancilah lalu nalanlah dangarurya.

Adapun apa gng azgl<au buru dangon dangan busurmu, hatdalqa
engl<au menyebut nafin Allah, kqtudian nnlanlah. Dan ap gng
engkau buru dangan anlng jirnk, hqdaklah rarrla Allah,
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kenudian mal<anlah. Dan apa Sang engkau buru dengan anjing tidak

jinalonu, engkau sempt menyembelirya, mal<a mal<anlah'."D8

Penielasan:

Abu Tsa'labah Al Khusyani -dengan menrfathah huruf kho'-

adalah dinisbatkan dengan bani l(husyain, dia merupakan marga dari

negeri Qada'ah.

Dia adalah Watsil bin Namr bin Wabmh bin Tsa'lab bin Haluran

bin Imran bin Ilhaf bin Qada'ah.

Adapun gfi-l merupakan bentuk bshgha $engecilan) dari

ib|.
Ada yang mengatakan bahwa namanya ialah Jurtsum bin

Nasyib, yaifu nama dari Abu Tsa'labah.

Ada beberapa masalah berkaitan dengan hadits ini, yaitu:

Pertama, hadits ini menunjukkan bahwa penggunaan bejana-

bejana ahli kitab mesti dicuci. Para ahli fiqih bersilang pendapat

mengenai hal ini, yang didasarkan adanya pertentangan antara hukum

asal dan hukum mayoritas. Merel<a pun menyebutkan perbedaan bagi

orang yang beragama dengan mernpergunakan barang-barang najis dari

(sisa) kaum musyrikin dan ahli kitab, meskipun telah dipisah-pisahkan.

Ini disebabkan mereka ifu beragama dengan mempergunakan khamar

atau mereka lebih banyak melakukan kontak dengannya.

Adapun kaum nasrani, mereka tidak menjauhi hal-hal najis. Di

antara mereka ada yang beragama dengan melakukan kontak dengan

hal itu, misalnya para rahib. Dengan begifu, tidak ada alasan unfuk

298 HR. Al Bukhari dalam bebempa pembahasan dengan redakst ini, Muslim,
Imam Ahmad, pemilik kitab sunan yang empat dengan redaki yang serupa.
Adapun Bani Khusyain yang ditinggal di negeri Synm adalah keluarga Abu
Tsa'labah.
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mengeluarkan mereka dari golongan orang-orang yang beragama

dengan mempergunakan barang-barang najis.

Hadits ini diimplementasikan dengan mengandalkan pmsangka

yang lebih kuat. Ini disebabkan prasangka yang didukung oleh pendapat

umum adalah lebih kuat daripada prasangka yang didukung oleh

pendapat dasar.

Kdua, hadits ini menjadi dalil bahwa diperbolehkan berburu

dengan busur dan anjing sekaligus. Tidak ada pertentang dalam hadits

ini dengan mempersyaratkan harus dengan terdidik [inak). Para ahli fiqh

berkomentar mengenai hal ini. Mereka menjadikan lafazh "jinak" adalah

dihalangi dengan bentakan dan diutr.rs dengan panggilan. Dan mereka

masih memiliki kriteria-kriteria sifat-sifat selain itu. Ada kaidah yang

berbunyi bahwa sesuafu yrang menjadikan slariat menjafuhkan hukum,

narnun tidak mernvonis stnfu hukuman, rnaka dikernbalikan (hukumnya)

kepada hukum kebiasaan.

Ketiga, hadits ini menjadi dalil bagr omng yang

mempersyaratkan adanSn menyebutkan narna Allah seunkfu melepas

binatang buman, disebabkan ada benhrk persetujmn (dari Rasululluh Sl
unfuk memakan dengan mengucapkan (nama Allah &). Dan sesuafu

pengaitan akan suafu sifat, maka akan ternafikan dengan penafian

tersebut bagi orang-omng yang mengutarakannya sesuai dengan yang

dipahami. Disini pula ada tambahan atas konteks hadits ini terpahami

dengan jemih, yaitu hukum asal adalah penghamman memakan

bangkai. Dan tidaklah persetujuan itu ada kecuali ada situasi yang

tersifat akan adanya penyebutan narna Allah atasnya, sehingga

sekiranla tidak ada penyebutan narna Allah, maka akan tetap pada

hukum asalnya, termasuk dalam nash pengharaman bangkai.

Keempat, hadits ini merupakan dalil bahwa binatang buruan

dengan anjing jinak tidaklah bergantung dengan adanya penyembelihan,

disebabkan adanya pembedaan antara binatang ifu dengan binatang
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tidak jinak dengan sempat menyernbelihnya. Jika anjing buruan

membunuh buruan dengan kuku ataupun taringnya, maka halal dan jika

dia terbunuh disebabkan bobot beraturyra (sang anjing), maka terjadi

silang pendapat dalam madzhab Imam Syafii. Dengan mengambil

hukum kemutlakan hadits ini adalah diperbolehkan memakannya, dan

dalam hal ini memiliki sisi kedhaifan, yaitu mernutuskan hukum dengan

redaksi seperti ini.

Kelima, Rasulullah $ mernperqBratkan atas binatang buruan

tidak iinak adalah dengan sempat menyenrbelih buruan tersebut.

Perkara ini berkaitan dengan dua hal:

P*hm4 Adanya waktu yang mernungkinkan unfuk

menyembelihnya, sehingga jika seseorang mendapatinya akan tetapi

tidak menyembelihnln, maka itu menjadi bangkai. Meskipun ini terjadi

disebabkan mengalami kelelahan unfuk menyernbelihnya, alasan ini

tidak diterima.

Kdua, Buman masih hidup sebagaimana yang disebutkan oleh

ahli fiqih. Jika seseorang itu sernpat mendapati buruan tersebut, akan

tetapi isi perutnya telah keluar atau telah terkena taring mernatikan,

maka itu tidak dianggap sebagai penyembelihan. Inilah yang dikomentari

oleh para ahli ftqih.

t ,Lii ,JG fG i'€* ,y *rcat /. l% 1,i, -rr r

s,irr ilr ?\?, ,:dL'6"-:4 ,:o.i;,Lir *yfr 'UrtJ ,l' J;,

"flL'aAf 
6jrt,1' -' '-',-|iri.^jr 

"!1{ "r;\t 
sy:)ui

,i-ii . W d * ,is;i I 6 ,:r$ otj :JG {gis o1j :'ai
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391. Diriwayatkan dari Hammam bin Al Harits, dari Adi bin

Hatim, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku

pemah melepaskan anjing-anjing jinak, maka anjing-anjing menahan

(mendapati buruan), dan apakah aku menyebutkan narna Allah?' Maka

beliau bersabda, Uika engkau melepasl<an anjing jinakmu dan engkau

menyebutkan nafin Allah, mal<a makanhh sesuafu 5nng mencqahmu

rfu'. Aku berkata, 'Dan meskipun anjing-anjing mernbunuh?' Beliau

bersabda, 'Dan makipun mereka membunuh, selama tidak ada anjing

lain luar Snng bukan dari merel<ai Aku berujar lagi, 'Sesungguhnya aku

melempar buruan dengan sebuah tombak, lalu aku mengenainya?'

Beliau bersabda, 'Jil<a engl<au melenpr dengan tombak tersebut, lalu

dia fturuan itu) tutusuk, maka makanlah. Dan iika dia terkena dengan

bagian badan (dai tombk), maka janganlah memal<ann5n."

Penjelasant

Hadits AsySya'bi dari Adi adalah mirip, di dalamnya berbunyi,

"Kecuali jika anjing ifu memakan, jika dia makan, maka janganlah

memakannya. Sesungguhnya aku takut anjing ifu menahan

(membunuhya) dengan dirinya. Dan jika ada anjing-anjing selainnya

(anjing luar) bergabung, maka janganlah mernakannya disebabkan

engkau menyebutkan narrn Allah atas anjingmu dan fidak

menyebutkannya atas selainnya. "

Dalam hadits ini pun disebutkan, "Jika engkau mengutus

(melepaskan) anjingmu al mukallab (diedit), maka sebutlah nama Allah

atasnya. Jika anjing ifu menahan (menerkam) unfukmu, lalu engkau

sempat mendapatinya masih hidup, maka sembelihlah. Dan jika engkau

mendapatinya, dia (anjing itu) telah mernbunuhnya akan tetapi tidak
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memakannya, maka makanlah. Sesungguhnya sesuafu yang diambil

anjing adalah penyembelihannya. "

Di dalamnya pun disebutkan, "Jika engkau melernparkan

panahmu, maka sebuflah nama Allah."

Disebutkan pula, "Jika (panah) hilang darimu selama satu hari

atau dua hari."

Dalam sebuah riwayat, "Dua hari dan tiga hari, akan tetapi

engkau tidak mendapati selain jejak panahmu, maka makanlah jika mau.

Dan seandainya engkau mendapati pendarahan darah, maka janganlah

makan disebabkan engkau tidak tahu: Darah yang membunuhqn

ataukah panahmu?"299

Penielasan:

Hadits ini mengandung dalil akan disyaratkannya mengucapkan

bismillah, sebagaimana termaktub di hadits sebdumnya. Hadits ini lebih

kuat dijadikan kuat dijadikan dalil daripada hadis pertama, disebabkan

terpahaminya syarat dan hadits pertama dipahami dengan sifatrya.

Adapun terpahami syaratnya adalah lebih kuat daripada terpahami

sifatrya.

Hadits ini menjelaskan agar memakan binatang buruan aning

jika telah terbunuh, ini berbeda dengan hadits sebelumnya.

Sesungguhnya hukum ditarik dengan metode adanya pemahaman. Dan

hadits ini menunjukkan untuk memakan buruan yang dibunuh oleh

anjing dengan bobot bemtrya, ini berbeda halnya dengan dalil

sebelumnya yang telah kami nyatakan dhaif di hadits sebelumya.

Hadits ini pun menjadi dalil bahwa jika ada anjing lain yang

bergabung, maka buruan itu tidak dimakan. Ada tambahan dari hadits

HR. Al Bukhari dengan berbagai lafazh sebagaimana diungkapkan oleh
penulis, Muslim dan Ahmad.
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lain, "Sesungguhnya engkau menyebut (nama allah) terhadap anjingmu

dan tidak menyebutrya terhadap anjing ldinnya."30o Ini menjadi dalil lain

yang mensyaratkan penyebutan Allah.

I<ata ,;at141 artin!,a adalah, tongkat yang diruncingkan. Dan jika

terkena dengan ujung runcingn5n, maka dimakan disebabkan ini sama

saja dengan panah. Dan jika terkena bagan badan dari tombak, maka

tidak dimakan. Ada catatan bagi hadits ini bahwa itu adalah sesuatu

pemberat, disebabkan ifu bukantah bermakna panah akan tetapi

semakna bafu dan sejenisnya dari barang-barang yang memberatkan.

Kata $ilJl dibaca dengan hamkat fathah pada huruf syin dart

harakat sukun pada huruf ain, dia adalah Amir bin Syurahil, dari Sya'b

Hamdan.

. Jika begifu, ada dua pendapat berkaitan dengan memakan

buruan anjing:

Pertama, dia tidak dimakan dengan berlandaskan hadits ini.

Dengan pula dengan catatan yang dikandung oleh hadits tersebut. Jika

demikian, mernakannya menrpakan dalil 1nng jelas dalam memilih untuk

menahan bagi dirinya.

Kdua, dia dimakan berdasarkan hadits lain dari riwayat Abu

Tsa'labah Al Khusyani. Sehingga pelarangan dalam hadits Adi ini

dipahami menjadi pelarangan penyucian. Adakalanya dijelaskan bahwa

ini menrpakan keringanan-keringanan yang diberikan, sehingga dipilih

untuk mengambil pendapat pertama. Adapun Abu Tsa'labah sebaliknya,

sehingga dia mengambil keringanan tersebut. Ini merupakan pendapat

lemah, disebabkan dia melemahkan untuk tidak memakan dengan

alasan khawatir dia (anjing) membunuh dengan dirinya. Pelemahan ini

tidak berkaitan melainkan pengharaman, yaifu kekhawatiran anjing ifu

membunuh dengan dirinya. Ini dapat dikatakan bahwa dia han5n

Etllr

300 HR. Al Bukhari, Muslim dan Ahmad.
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melemehkan dengan kekhawatiran penahanan (bukan membunuh

dengan taring atau cakar), bukanlah dengan benfuk menahan haqiqi.

Hal ini dapat ditanya bahwa hukum dasar ialah pengharaman

akan bangkai, sehingga jika kita ragu terhadap sebabnya yang boleh,

maka kita mesti kembali kepada hukum asal. Dengan pula, seandainya

kita ragu terhadap binatang buruan yang terbunuh disebabkan

pelemparan atau adanya sebab lain yang membolehkan penghalalan

bangkai yang tidak halal, misalnya terjafuh di air.

Bahkan para ulama berselisih pendapat terhadap perkara 5rang

lebih dahqnt daripada perkam ini, yaitu sekiranya binatang buruan itu

hilang dari seseorang, lalu dia mendapatinya dalam kondisi terbunuh,

akan tetapi ada jejak anak panah dan tidak diketahui adanya alasan lain.

Dari sini, orang yang mengharamkan berdalil dengan

beranggapan ada sebab lain. Kami telah menyebutkan hadits yang

menunjukkan pelarangan jika menemui (buruan) berlumuran darah,

disebabkan ifu merupakan di antara sebab kehilangan nyawa dan tidak

diketahui (pasti) bahwa dia terbunuh dengan sebab berburu. Demikian

pula jika terjafuh dari gunung dengan alasan seperti ini. Mernang benar,

jika buruan itu adalah burung, maka terbunuh dengan jatuh di tanah,

disebabkan ini adalah perkara urgent.

..rc, \. , . 1o, zz) c ).t# et .*, y.t r'tr;.lt * i #;e -rrv
rr - V &t A irt *; ya ht ,j,e h, Jh LJ"2-, :Js

JG evtrt f F ,ff'o'*rf fy - -#(. \f ,*'4{
.p';'ew ok: ,p;'JS')l ,i;- r;; j otr, ,;g.

392. Diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari
ayahnya i{S, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah $ bersabda,
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" Barangsiapa yang mengumpull<an anjing -kecuali anjing buruan atau

temak-, maka sesungguhnya pahalanya berkurang setiap harinya dua

qirath."

Salim berkata: Dan Abu Hurairah berkata, "Atau anjing

pembajak" dan dia adalah pemilik (tanah) bajak4.301

Penjelasan:

Hadits ini mengandung dalil akan pelamngan mengumpulkan

anjing kecuali dengan fujuan-fujuan yang disebutkan tadi, yaifu buruan,

temak dan bajakan-, disebabkan pengumpulan anjing ifu mengandung

sisi negatif adanya ketakutan dan tergigitrya pejalan kaki. Itu pun akan

menjauhkan para malaikat, dan kondisi ini merupakan perkara yang

penting disebabkan bergaul dengan mereka mernberikan pengilhaman

akan kebaikan dan berdoa dengannyn.

Hadits ini pun merupakan dalil pembolehan memiliki dengan

tujuan-tujuan tadi. Para ahli fiqih berselisih pendapat apakah termasuk

dalam pengkiasan ini tujuan penjaga gerbang (pintu) ataukah tidak?

Madzhab Maliki berdalil akan pembolehan untuk menjadikannya

sebagai pemburu tanpa adanya kepentingan atas kesuciannya.

Sesungguhnya berintemksi dengan anjing ifu dengan kehati-hatian

menyentuh sesuafu darinya adalah perkara yang rumit. Adapun ijin

terhadap sesuafu adalah ijin penyempuma maksudnya, sebagaimana

pelarangan itu adalah bentuk pelaziman yang berkaitan akan objek yang

dilarang.

Redaksi P? +tb o'i.i "dan dia adalah pernilik (tanah)

bajakan" ada kemungkinan bahwa yang diinginkan ialah menyebutkan

HR. Al Bukhari dengan redaksi yang berbeda, diriurayatkan dari jalur Abu
Hurairah; Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, ibnu Maiah dan Imam
Ahmad bin Hambal.
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sebab-sebab benfuk perhatian terhadap hukum ini, hingga orang-orang

lain akan mengetahuinya. Dan kebufuhan akan sesuafu lebih perlu

diperhatikan dengan mengetahui hukumnya daripada selainnya.

393. Diriwayatkan dari Rafi' bin l$adij rg, dia berkata, "kami

pemah bersama Rasulullah $ di Dzil Hulaifah dari Tihamah, lalu orang-

orang pun ditimpa kelaparan, maka mereka pun mendapati satu unta

dan kambing. Dan nabi $ bemda di bagian belakang omng-otang,

mereka pun bergesagesa dan menyembelih dan mereka menegakkan

periuk-periuk. lalu Nabi # mernerintahkan periuk-periuk untuk

dibalikkan, kemudian beliau membagikan (rampasan perang). Beliau

menyamakan sepuluh kambing dengan satu unta, lalu ada seekor unta

yang berlari, orang-orang pun mengejamgn, sehingga dia membuat

ci*Jt
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mereka lelah. Dan ada unta muda di antara orang-orang tersebut,

kemudian ada seorang laki-laki di antara mereka mengarahkan panah,

maka Allah pun menahannya.

Maka Rasulullah fl| bersabda, 'Sesungguhryn bagi binatang-

binatang ini ada kaakutan-kaakutan sebagaimana ketakutan-ketakutan

keliaran, maka jika ada Snng berlari atas kalian, maka lakukanlah

terhadapnya dengan seperti inl. Aku pun berujar, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya kami akan berternu dengan musuh besok dan kami tidak

memiliki pisau, apakah kami menyembelih dengan hrlang?' Beliau

bersabda, 'Ssuafu 5nng mengalirkan damh dan disebutkan nama Allah

atasnjn, maka bukan fulang dan lruku. Dan aku al<an

memberitahukan kalian akan hal tersebut. Adapun gigi adalah tulang

dan kuku adalah pisau dari Hafustl."3oz

Penjelasan:

Kata A;-+l adalah anak yang tinggr, dengan memfathah kha',

mengkasrah huruf jiim sebelum terakhir. Hadits ini merupakan binatang

jinak yang berperilaku liar, divonis dengan hukum binatang liar

sebagaimana binatang liar yang berperilaku jinak, dihukumi

sebagaimana binatang jinak.

Bentuk pembagian ini dan perbandingan setiap sepuluh dari

kambing sebanding dengan safu ekor unta, yang dinilai sebagai

pembagian adil dengan ukuran jumlah. Bukanlah pembagian adil dari

tinjauan syariat, sebagaimana termaktub dalam hadits Al Budnah (unta

yang digernukkan), "Bahwa dia (berbanding) d€ngan tujuh (ekor)." Di

antara manusia ada yang menghukuminya seperti itu.

HR. AI Bukhari dalam beberapa pembahasan, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi dan hnu Majah.
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lhta 3i adalah melarikan diri. Sedangkan kata L13ttr aaahh

bentuk jamak dari 6'.r.,-I. Misalnya blt "Ak berlari dan berperilaku liar".

Redaksi L,.^ri +.tgan memfathah huruf ba'- tt -dengan mengkasrah

dhommah- dan l':-ll. Seorang laki-laki dengan liar, artinya kalimat yang

aneh atau bagian diri 5nng menyimpang. Redaksi kalimat ini merupakan

bentuk lazim, hanya saja kalimat tersebut diubah dari benhrk fa'il

menjadi maf'ul.

Makna hadits ini adalah binatang-binatang itu memiliki sisi-sisi

berlari sebagaimana berlari binatang liar. Hadits ini pun mengandung

dalil atas pembolehan menyembelih sesuai dengan maksud tanpa

pematokan bahwa benfuk (alat pernotongnyaa) nrncing, setelah

sebelumnya itu diruncingkan.

Redaksi * y, g-, fr "dan sebutlah narna Allah atasnya"

merupakan dalil atas disyamtkanngra penyebutan narna Allah.

Sesungguhnya berlakunyra ijin itu adalah dengan terkumpulnya dua

perkara. Dan sesuafu Snng dikaitkan atas dua hal akan temafikan

dengan penafian salah satunya. Hadits ini pun menjadi dalil atas tidak

bolehnya menyembelih dengan gigi dan kuku, yang dikonotasikan

dengan dua hal yang saling berkait dan dua illah (alasan) ini telah

disebutkan dalam hadits. Sekelompok ortrng berdalil akan terlarangnya

menyembelih dengan fulang secam mutlak, sesuai dengan saMa

Rasulullah #, "Adapun ggt adalah il*g," pelarangan akan

menyembelih dengan gigi dilemahkan disebabkan yang dimalsudkan

adalah il*g, sehingga hukum ifu divonis sesuai dengan keumumannya.
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Bab Kurban

* Ut & ,JG &?nr *z' #Y i ,r:t *-rqr
err 3, ;re\r:-i;; #if pi *r:r; *aht

.(sW,*el
394. Diriwayatkan dari Anas bin Malik rg berkata, "Nabi $

berkurban dengan 2 ekor domba ber',pama belang hitam putih dan

bertanduk, keduangn disembelih oleh Beliau sendiri dengan

mengucapkan basmalah dan bertakbir sambil meletakan kakin5ra diatas

tulang rusuk domba."So3

Penjelasan:

ftata g!1r bermakna domba yang memiliki wama hitam dan

putih.

Tidak diragukan lagi bahwa kurban merupakan bagian dari syi'ar

ajaran islam. Madzhab Maliki dalam berkurban lebih mengutamakan

dengan domba dibanding unta, berbeda ketika memberi hadiah

Madzhab Maliki lebih mengutamakan unta. Mereka merujuk dengan dalil

Beliau f$ berkurban dangan domba, dan dalam hal penyembelihan

Fidyah pun Allah & telah memilih yang berwama putih. Dan para

303 HR. Al Bukhari dengan redaksi singkat maupun panjang, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.
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Fuqaha bersepakat memilih wama tersebut sebagai wama domba unfuk

hewan kurban. Dalam hadits ini pun menyebutkan tentang jumlah

hewan kurban dan bentuk tanduk domba lrang diinglnkan. Selain ifu dalil

tersebut merupakan alasan bolehnya melakukan penyembelihan sendiri

heuran kurban bila mampu dan dalil tentang membaca basmalah dan

bertakbir sebelum melakukan penyembelihan.
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KITAB MINUMAN
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395. Hadits pertama: Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar lg,,

bahwa Umira berkata, diatas mimbar Beliau $ berkhutbah: " Wahai

manusia, telah difurunl<an tentang haramn5m minum khamar, dan

khamar tersebut dibuat berasal dan 5 jenis, jnifu dari anggar, kuma,

madu, biji gandum, dan tepung gandum, I{hamar ifu sesuafu yang

memabukkan 'atau menghilangkan kesadamn. Aku ingin Beliau ffi
mengingatkan kami(kembali) tentang 3 hal yang beliau berharap kami

untuk tidak melakukannya lagi, yaitu kondisi fua, kemudian kondisi

omng yang tidak lagi mantiliki agh dan anak dan 5ang temkhir pitu
Pinfu-Pinfu dba'."304

304 93. Al Bukhari di beberapa tempat dengan redaksi yang beragam dan ini bukan
termasuk salah satunya, Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ahmad.
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Penjelasan:

Dalam hadits ini disebutkan jair 6r6n hanya dari ierasan

anggur saja sebagaimana yang telah dikatakan oleh ulama Hijaz,

pendapat ini berbeda dengan yang dikatakan oleh ulama Kuffah.

Sabda Nabi $ di atas yar|l't"l<hanar tetsebut dibuat bemsl dari

ini dan ritl' (dalam kaidah bahasa Amb) kalimat tersebut menduduki

tempat Hal lkeadaian). Sedangkan redaksi, "Khamar itu sauafu gng
memabuklan atau menghilangkan ksdamn" adalah bentuk Maiaz

Tasybih yang merupakan bagian dari bab pernbahasan fasybih Malma

Mahshus (ungkapan penyerupaan arti yang dirasakan/dialami).

Xata hjr bermakna kondisi fua atau yang memiliki keturunan,

dan ulama.ulama terdahulu banlnk berbeda pendapat tentang

pengertian ini, menunrt Madzhab Abi Bal$ g mernberi rnakna kata

tersebut yaitu oftmg yang menjadi aph dikala saat itu sudah tidak

memiliki ayah lagr.

IGta aiy3r menurut Jumhrrr Ulama berrnakna orang grang tidak

memiliki ayah dan anak.

;f'ltt,k )t J;rLf ,g;?nr'st'r'ritp * -r11
,* '$r .i,?'rii'$rl 7$ lE ,i;; rd, f ,b *,

-J3t
396. Driunptkan dari Aiqph 6,, "Rasuluttah C ditanya

tentang minuman keras, kemudian bdiau menjawab, 'Sernua minuman

tnng memabukkan hann unfuk 4i.hr*rS."3oS

HR. AI Bukhari di bebempa tempat dengan redaksi 5rang beragam dan ini
bukan termasuk salah satunSra, Muslim, Abu Daud dan Ahmad.
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Penjelasan:

Beliau rg berkata, Ut utuU dari madu. d' n"*, 6a' diberi

harakat kasmh dan fa ' disukunkan, ada yang mengatakan ba' diberi

harakat fathah. Dalam hadits ini disebutkan tentang pengharaman

benfuk arak dan segala yang memabukkan. Ulama Hijaz memandang

bahwa maksud minuman dalam dalil tersebut menunjukkan jenis dan

bukan zat. Sedang ulama Kuffah memaknai hal tersebut sesuai kadar

memabukannya. Menurut perkataan ulama terdahulu 'f:-,i 
^org-andung

maksud memiliki kernampuan unfuk mernbtrat rnabuk dan masa

berlakuryn.

"t:l ,:|L {. ,iG L&?nr ur"., t* i. :,
i' & lnt Jt-' tf H ilf ,t# hr .p6

Gicr ,lr,3rt'qjr-'d? ,;r$r \t

* C -rlv
,Jdi;1r:'ux
#v :Jv S-,, g;

eU"jl3

397. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dS, dia berkata,

"Allah telah memerangi si fulan, apakah dia tidak mengetahui bahrrn

Rasulullah S| bersabda,'Allah telah mememngi kaum ghudi lantamn

sudah diharaml<an lemak babi namun merel<a malah melelehl<ann5a lalu

diperiwlbelikan'."306

Dalam dalil ini menganjurkan bagi seorang Mufti jika mendapati pertanpan dari
penanya agar mampu meringkas jawabannya sebagaimana contoh jarenban pada

hadits c3; Sy tls jllsL " air laut itu suci suci bangkai didalamrya" , darr

hal ini sudah disebu&an diawal pembahasan kitab.
306 HR. Al Bukhari di beberapa tempat dengan redalsi Snng beragam dan ini bukan

termasuk salah safunya, Muslim, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan redaksi
seperti di atas.
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Penielasan:
,

Kalimat 6$4 memiliki makna melelehkan.

Dalam hadits ini disebutkan tentang pengharaman

memperjualbelikan sesuatu benda yang haram. demikian pula

menunjukkan qias para sahabat yang furut menolak hal tersebut karena

Umar rg berpendapat haramnya memperjualbelikan khamar karena

khamar itu haram hukumnya begitu pula lernak babi. pendapat itu tdak
meragukan lagi karena Fulan yang di qiaskan dalam hadits tersebut

adalah Samirah bin Jundab.
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398. Diriwayatkan dari Umar bin l&aththab rs berkata,

Rasulullah $ pemah berkata, "Janganlah lalian mqnal<ai kain suba

l<arena banng siapa 5nng mantalainSa di durlia maka dia tidak akan

dapt manalairya kelak 4i upiiruL"3o7

Penjelasan:

Penjelasan hadits di atas meliputi semua bentuk kain sutra, dan

menunrt penafsiran Jumhur Ulama yaifu sutra mumi yang dipakai kaum

oleh lelaki dimana menunrt mereka dilarang untuk dipakai kaum lelaki

karena diharamkan. Adapun suka campuran Ulama Fiqh berbeda

pendapat dengan halini yaitu Perbedaan batasan tidak bolehnya dipakai

bagi kaum lelaki, ada yang memboletrkan dengan beberapa

pertimbangan dari bahan yang dominan dipergunakan sebagai

campuran sutra dan ada yang menimbang dari bahan yang lebih

dominan terlihat. Para LIlama berbeda pendapat tentang hal ini.

307 HR. Al Bukhari di beberapa tempat dengan redaksi png bemgam dan ini bukan
termasuk salah safunya, Muslim, An-Nasa'i, dan Ahrrnd dengan redaksi seperti di
atas.
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Yang berpendapat bahwa memakai kain sutra untuk kaum lelaki

termasuk haram semoga dia berdalil dengan hadits, dan berkata bahwa

hadits tersebut telah menunjukkan pengharaman dan yang diharamkan

adalah sutra dan jenis kain selain kain suta maka secara ijma' ulama

dianggap halal.

J;r'd; :,lG t*?nt orr rr*tr i AL p -rrr
t;.jx;.:uytq-'nr,!: t-/t t# I ,',Si *:r i)b }i,r j; .trr

rifur ,, '# 6y ,t4cr GWl; V #t::-"i' *) C
.i-r$t,i'€:,

399. Diriwalntkan dari Hudzaifah bin Yarnan 4t, dia berkata:

Aku mendengar Rasulullah # b€rkata, "Janganlah kalian mmnl<ai

sutra, sutra halus dan janganlah l<alian minum dangan pqabot minum

yang terbuat dari emas dan pemk, bqitupula l<alian makan

dengan menggwnakan piring-piring Smng terbuat dari kduarya karena

itu bagi merel<a di dunia dan bgi lalian kelak

akan mengunakanqn di alUihat"soB

308 gp. Al Bukhari di beberapa tempat, dan diriwayatkan oleh Muslim dengan
redaksi,

ttfu, ,J H Q'i Wt-- ,it;r.b yi{Jryi]l filt *j A$.?: ri eg.l.l' t1 1St r*)t t
Diriwayatkan juga oleh Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirrnidd, hnu Majah, Ahmad
dan hnu Hanbal, dalam sebagian riurayat mereka dengan lafazh png yang agak
berbeda. Hadits ini tercanhrm dalam naskah-naskah Matan-matan hadib dan
naskah-naskah asli, akan tetapi hnu Daqiq Al Aid belum menjelaskannya.
Kemudian dibahas oleh murid beliu yaitu Ala' Ad Dn bin Al Athar,
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*Pur,tj y7lu;; 1#:it ,y.6 A. ,#i |+,A

n0r. O,n*"**"" ",* ^ 
Barra' bin Azib :g, dia berkata,

'Aku tidak pemah melihat orang yang memiliki rambut panjang dengan

berpakaian berwama merah sebagus penampilan Rasulullah S, Beliau

memiliki rambut panjang hingga bahunya, tergerai lebat hingga ke dua

sisi bahunya, fidak terlalu pendek dan tidak terlalu panja1g."3oe

Penjelasan:

Penjelasan hadits diatas menunjukan dalil mengenakan pakaian
a

berwama merah, al}t ai kalangan arab dimaksud adalah jenis pakaian.

Selain ifu hadits tersebut menunjukan menata rambut, ini adalah salah

satu dari benhrk penampilan zhahir Beliau # yong boleh 6i9u6.310

309 FlR. Al Bul.rluri dengan redaksi singkat maupun panjang, Muslim, Abu Daud, An-
Nasa'i dan At-Tirmidzi. Dalam Ash Shihah kitab Al Wafirah, tertulis dengan

redalsi, "Rambut beliau panlang hingga ke ujung bawah telinga, kemudian i-.l*r
artinya lebat, i-l'Ut artinya rambut yang panjang melampaui telinga, maksudnya

rambuhrya mencapai pundaknya. Dan dikatakan diredaksi yang lain , 4r dengan

berharakat kasrah, yaitu rambut yang mencapai bawah telinga. Bila rambut
mencapai pundaknya dinamakan dalam istilah arab yaitu ta .

Telah ditetapkan oleh hnu Qayrgrim dalam Zaad Al Ma'ad, bahr,uasanya Rasulullah

$ Udak mengenakan pakaian berwama sangat maah tetapi pakaian dengan pola

iahitan agak merah, karena Beliu melarang mengenakan wama sangat merah.
Pendapat ini sharih.

310 Pembolehan ini sesuai hal yang terlihat sebagaimana kita dianjurkan untuk
mengikuti hal-hal yang termaktup dalam risalah. Dan hal ihr termasuk dari
kebiasaan berpakaian orang arab, adapun pembolehan mengikuti kebiasaan
tersebut karena ada nash atau dalil yangg mensyariatkan. Ibnu Umar
memberlakukan sebagian dari hal tersebut narnun hal itu tidak disepakati
dikalangan sahabat yaihr oleh Abu Bakr dan Umar yang menganjurkan kita untuk
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Kebutuhan akan contoh hal tersebut tidak berkaitan dengan asli benfuk

sunahnya tapi hal ini menyebutkan tentang benfuk sifat zhahir yang

terlihat.

;nt Jt-r6]l :Jv.i; iur ort flC l:tSt f -1.\

L6tt ,*lt i'A,")6jl :Sy * 6Wt ,*r*t {.hr 'u
,priL:.ir ;fi,1a;jjr l> P, )i.lt,*d, c**zri,g:r-it

i. . ". oi- #'*'tf - d" r 6$:r.tf,' :ult ,g*ti$t -i.e*

,f *t,'Fit,ft,iPt ft,-{,24u. 7h, fr,?nu..
. 

rr+i::t :,,) F)ti, /_ll
401. Diriwayatkan dari Al Barm bin Azib {S, dia berkata,

"Rasulullah $ memerintahkan kepada kita 7 hal, yaifu membesuk otang

sakit, mengiringi jenazah, menjawab zikir orang yrang bersin, menepati

sumpah dan orang yang bersumpah, menolong orang yang terzhalimi,

memenuhi undangan, menyebarkan salam, dan Beliu melarang kami

mengenakan cicin yang terbuat dari emas, minum dari perabot yang

terbuat dari perak, berperilaku kejam, mengenakan pakaian yang

terbuat dari sutra, baik dili benfuk sutra yang tebal maupun yang

halus."3ll

Penjelasan:

tetap mengikuti bentuk nash syariatnya. Hampir semua bentuk bid'ah diantaranya
berawal dari bab ini. Wallahu a'lam.

311 HR. Al Bukhari di bebempa tempat dan ini bukan termasuk salah sahrnya,
Muslim, An-Nasa'i, At-llrmidzi dan Ibnu Majah.
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Membesuk orang sakit, menurut mayoritas pendapat para ulama

merupakan hal yang sunah. Namun terkadang diwajibkan dalam

keadaan orang sakit tersebut bufuh trntuk harus bertemu dengan orang

yang memiliki ikatan perjanjian dengannya dan hal ini menurut

pendapat madzhab DzahriS6rah tetap diwajibkan sesuai zhahimrya

perintah, karena perintah.

Mengiringi jenazah, yang dimaksud disini adalah ikut serta dalam

menshalatkannya karena termasuk fardhu kilayah menurut Jumhur

Ulama, ungkapan mengiringi jenazah dengan shalat mempakan

ungkapan umum dalam pembahasan majaz mulazamah. Dan yang tidak

berlaku umum yaitu menshalati jenazah dan menguburkannya ditempat

meninggalnya. Mengiring disini mengandung makna ikut serta ke kubur

unhrk menguburkannya. Sedang menguburkannya juga merupakan

fardhu kifayah.

Menjawab atau mendoakan omng yang bersin menurut para

pendapat banyak ulama termasuk bagian dari bab yang disunahkan,

berbeda dengan menjawab salam yang merupakan fardhu kifayah.

Menepati sumpah dan oftrng yang bersumpah, disini

mengandung dua sisi, yaitu #r aiaf,ammatrkan mim, dikasrahkan sin

dan bermakna orang yang bersumpah, dan kata cltit bermakna setia

untuk menepatinya dan tidak mengingkarinya. Bila demikian maka

termasuk orang yang terpecaya sumpahnya sebagaimana dia

bersumpah, demi Allah kamu hendaknya benar-benar akan

melaksanakan. Dan hal ini semakin kuat bila dikatakan dengan sumpah

seperti, demi Allah saya akan melaksanakannya. Dan ini adalah jawaban

awal sebagai kaffarat bagi orang yang bersumpah diantaranya dilakukan

dalam janji untuk membayar hal hal yang berkaitan dengan keuangan.

Dan dengan bersumpah maka akan semakin membebaninya untuk

menepati sumpahnya.
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Menolong orang yang dizhalimi, hal ini merupakan ker,uajiban

bagi yang mengetahui telah terjadi kezaliman terhadap orang lain dan

berusaha menolong sesuai kemampuannya, hal ini sifatnya fardhu

kifayah dengan tujuan menghilangkan bentuk kemungkaran dan

membela kaum muslim dari bentuk-benfuk kemudaratan.

Memenuhi undangan, dan boleh memenuhinya karena sifahTgn

unum selama tidak ada halangan. Para Fuqaha berbeda pendapat

dalam hal ini tentang memenuhi undangan pemikahan, apakah wajib

mernenuhinya atau tidak, realitanya sebagian mereka memiliki

kelapangan waktu namun tidak memenuhi undangan orang yang

mengundang dan ada yang umum tetap memenuhi undangan tersebut

dengan alasan, tidak seharus bagi Sang diundang unfuk bersegera

memenuhi undangan-undangan, atau sebagaiamana perkataan, secam

umum akan meluangkan wakfunya sesuai kemampuan unfuk memenuhi

ajakan orang yang mengundang,dan ini realita.

Menyebarkan salam, maksudnya dengan memperlihatkan dan

menyebarkannya karena haltersebut berkaian dengan manfaat kebaikan

sebagaimana ditunjukan dalam hadits yang lain 6i"$ii $r t u$ Ffii )(
'e ilrl.Jr t:fii gHE*i "Bukankah, telah aku tunjukan tantang

perbuatan yzng membuat kalian salin7 berkasih ajang? sebarlanlah

salam di antara l<alian."

Bentuk tanbih atau ajakan agar diperhatikan, dalam hadits

tersebut menrpakan anjuran dan isinya mengandung lafaz perintah dan

jawaban. Demikian pula pengunaan benfuk makna hakikat dan majaz

dalani safu kalimat, bila makna hakikat atau sebenarnya dipergunakan

maka akan menjadi halyang wajib, dan mungkin saja diantara pendapat

Madzhab ada yang tidak menggunakan makna hakikat dan majaz dalam

satu kalimat dengan mengatakan, kita memilih mengikuti pendapat

Madzhab yang menimbang kedudukan pendapat tersebut antara wajib

dan sunat dan hal itu umum berlaku. Dan dalam hadits tersebut tidak
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menunjukan bahwa hal ini wajib atau sunat, tetapi lalazh tersebut

dimaknai menjadi satu makna.

Dalam hadits tersebut pun disebutkan tentang haramnya

memakai cincin 5rang terbuat dari ernas dan ini berlaku bagi kaum pria.

Demikian pula haramnya minum dengan menggunakan wadah

yang terbuat dari perak, dan hukum ini berlaku umum bagi pria dan

wanita. Pendapat Imam AsySyafi'i yang mengatakan hal itu adalah

dha'if kemudian ditanggapai oleh Jumhur ulama bahwa hal itu makruh

dan tidak ada ancaman bagi pelakunp dimasukan ke neraka.

Sedangkan para Fuqaha berpendapat dengan Qiyas bahwa hal tersebut

tidak hanya terbatas pada perihal minum tetapi juga berlaku umum

unfuk hal lainnya seperti berwudhu dan makan.

Kata ;$r artinya bentuk jamak dari kata aii4 aiambil dari kata

a-lrijlr yang asalnya addahajj1

Kata.r*ilt dengan qaf berharakat fathah, sin muhmal bertasydid.

dan dikatakan pula merupakan neg€ri yang terletak di wilayah mesir.

Kata o#)t suta tebal, kemudian setelah itu disebutkan sutra

halus, hal ini bisa bentuk dari pembahasan penyebutan hal yang urnum

setelah sebelumnya disebutkan hal yang khusus, agar memberi faedah

dalam nash, dan dari bentuk penyebutan umum merupakan penetapan

dari bentuk lainnya, atau disebutkan kata 6[i/Jr sutoa halus adalah

bentuk dari pembahasan ungkapan umum tentang hal yang khusus.

Maksudnya adalah, sutra halus yang diralut hingga menjadi sutra tebal

6j*)t , dan dikatakan pula bahwa kata rj.rii)l merupakan bahasa

saduran dari bahasa persia yang umum terjadi dan telah mengalami

penyesuaian I'rab dalam bahasa amb.
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\t -V lnt JytLir;A;?nt of, n it * -r.Y

6q *6 e6w.o6j,fi o*e'cv>t ei,lL
jt,,S* |L,y 4t Js',-b'it'"i ,Uk u6t'& |4
, 16 ,io'"i *ra; 1ytta fi',F?t ,fdt w ;1*

.sa,tf u$t*i"6Uf
',.;;',.402. Diriwayatkan dari Ibnu Umar rgg, bahwa Rasulullah $

meffirat cincin dari emas dan beliau memakaingn sebagai cincin di

jemarinya. Gang lain pun mernbuat hal yang sarna. Kemudian beliau

melepaskannya disaat duduk diatas mimbar, lalu berkata, Sunggah

sebelumnya aku mengenakan cincin emas yang diberi permata, maka

sekamng aku mernbuangnp. Kemudian Beliau berl<ab pula, demi Allah

aya tidak akan memakain5m selaman5n, setelah ifu omng-orang ikut
membuangnya atau tidak memakairym lagi'.u

Dalam lafazh hadits yang lain dikatakan &, y.- d'dt+ "Beliau

memakainSn di tangan k rur.n3l2

Penjelasan:

Dalam hadits diatas menyebutkan haramnya memakai cincin

yang terbuat dari emas, dimana sebelumnya hal tersebut dikenakan

kemudian dilepas ketika adanya larangan mengenakannya lagi. Dan

didatarn hadits tersebut menunjukan lafazh yang umum yaitu fflt
memakai sebagai cincin.

Ulama ushul mengambil hal itu sebagai dalil yang tetap
mengikuti yang telah diperbuat Rasulullah $. Dan orang-orang pun ikut

HR. Al Bukhari di beberapa tempat dan ini bukan termasuk salah sahrnya,
dan Muslim dengan redalsi seperti di ahs.
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meningalkan memakai cincin emas ketika melihat apa yang telah

diperbuat Rasulullah #. Dun hal ini bagiku bukan gambaran yang kuat

untuk menguatkan tentang permasalahan ini. Dalam bab ini yang lebih

kuat adalah Rasulullah $ mengharamkan memakai cincin emas dan

tidak ada sampai sekarang yang membolehkan memakainya unfuk kaum

pria. Barang siapa yang ingin menguatkan ini sebagai dalil maka boleh

selama ushulnya tidak menghalangi dengan alasan tdak dapat

dilaksanakan dengan baik bila tidak ditetapkan. sebagaimana yang telah

aku sebutkan dari perbedaan yang terjadi.

Dalam redaksi hadits juga disebutkan bahwa Beliau #
mengenakan cincin di tangan kanannln dan tidak dikatakan bahwa

memakai cincin di tangan kanan adalah perbuatan yang dihilangkan

karena yang dihilangkan disini adalah memakai cincin yang bahannya

terbuat dari emas. Dan yang dipakai ditangan kanannya adalah cincin

yang terbuat dari selain €rnas.

* yt J;rLl a?nt or, 7U, i ; ,r -r .r
*:t J;'6eti,ti5j.'y rr/t i * ,# i-,);e \t

.'Ultt d.ti)r ,iii.f P: #?rt
403. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab tg, "saungguhnya

Rasulullah S melamng memal<ai suba kauali ini dengan beliau

mengisyamtl<an memakai jan tulunjuk dan jai tengahrya."

c ,tb
^',.1,lll '1f ,p)v'ri ,;;bf 'e?'; \ ,-at

l, l, .o l,z
J-t-t ,se P; -t'tdll*:#ht

,

/
o
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404. Diriwayatkan oleh Muslim, "Sesungguhngn Rasulullah $
melarang memakai sutm kecuali ini dengan beliau mengisyaratkan

memakai dua, tiga atau 4 jemarinya.'313

Penjelasan'

Hadits ini menunjukan tentang pengecualian dengan kadar

ukuran tertenfu dalam memakai sutra. Kami telah menyebutkan dengan

jelas, dan mengungkapkan ukuran pengecualiannya serta yang tampak

terlihat. Bagi mereka ynng berdalih dengan hadits ini hendaknya

dengan ta' wil atau dengan mengedepankan sanggahannya.

313 Riwapt pertama diriwayratkan oleh Bukhari, Mustim dan Ahmad. Sedangkan
rir,vayat kedua diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, An Nasa'i, Ibnu Majah dan
Ahmad.
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& ,:*sr - \!ar W A C y6 ,f ,r p:r yaiit .r*
JjAr ita, frrs ,l ,utlt 6 ,Ju; |# ?u 'u-Ar 4[ t;1

)W'4J'^L;rrLl t*\ ur?6'ir:,i 6$ ajll;st?nt rrfr-,ti

G i; " 7*.' t i#' -i;,fr; I,S,',1;i,;1,',
405. Driwayatkan dari Abdullah bin Abu Aufa 4p, bahwa

Rasulullah dA dikala sdang berhadapan dengan musuh, "Beliau

menunggu hinggu matahari teltenam kemudian beliau berdiri dan

berkata, 'Wahai l<aum muslimin lansanlah kalian buhamp bertetnu

dengan musuh. Mintalah kaelamatan kepada Allah, bila kalian bertemu

dengan musuh, maka bersbarlah, ketahuilah surga

dibawah hunusan pdund. Kemudian beliau berdoa, 'Ya Allah 5nng
telah menurunkan kebenamn kitabn5a, Wng memp awan,

dan Snng mengalahkan kelompok musuh, kalahkanlah mereka dan bei
pertolongan kepada l<arni unfuk mangalahl<an *o.1*'.tr3l4

Penjelasan:

HR. Al Bukhari di beberapa tenrpat dengan panjang dan ini bukan termasuk
salah sah:n1n, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ahmad.
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Penjelasan hadits diatas menganjurkan berperang setelah

tergelincir matahari, dan ada hadits yang lebih jelas lagi tentang hal ini

atau Atsar para sahabat yang memberitakan tentang peristiwa kematian

dengan kondisi jari jemari tangan dan wajah yang tercabik-cabik. Dan

hal itu yang biasa terjadi bagi tiap jiwa dalam peperangan, meskipun

belum tentu pasti terjadi kesemua orang, dan png ditakutkan adalah hal

ifu akan terjadi lagi, oleh karena itu keinginan bertenru dengan musuh

merupakan hal yang tidak disukai. Kefika terjadi pertemuan dengan

musuh kernungkinan berbagai macam bisa teriadi kareni apa yang telah

dijanjikan pada diri sendiri, oleh sebab itu diperintahkan bersabar keEka

hal yang sebenamya terjadi. Dan sesungguhnya secara umum telah

datang larangan dari mengharapkan kernatian disaat berhadapan

dengan musuh. Dalam hadits lain disebutkan, l:;^ bU U;irr t# 1

.trb ^riiir "janganlah kalian menghampkan kenatian dalam

menghadapi musuh dimdan peftng, nat ifu terjadi

ketakutan yang sangat das5nt"

Jihad kematian adalah hal yang ulnutn kemungkinan hal itu pasti

terjadi.

Sabda Rasulullah S, )is, JW 'c,i3 thh i,i ,-i-bri

"Kebhuilah bahun surga ifu bemda dibavnh hunusan pdand'
merupakan bentuk penyampaian balagahah dan majaz. Sesungguhnya

suafu naungan pasti ada hal yang dinaungr, dan naungan itu dari segi

balaghah dan majaz dijadikan sebagai pakaian menuju surga dan yang

ikut berjihad berhak atas hal itu dengan upaya yang dilakukan dengan

pedangnya dalam menhadapi dan mengalahkan musuh.

Adapun doa beliau $, semoga mengisyaratkan kepada 3 hal,

yaitu berharap dikabulkan doanya, dan diantaranya juga berharap

kemenangan dengan kebenaran kitab yang telah diturunkan dan ini

ditunjukan dengan kalimat ./6il 'J$ "dit *nkun Al Qur'an." Seakan
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akan Beliau berkata, sebagaimana kitab yang telah Engkau turunkan

maka berilah kemenangan dan tinggikanlah. Kemudian mengisyaratkan

dengan kekuasaan Allah dengan perkataan, *r;-rlt 6:H) "yung

berkuasa menjalankan awan." Ini mengisyamtkan 2 hal, yaitu salah

satunya dengan perkataan Beliau ql?\| g)6i "dan pemngilah musuh-

musuh." Melakukannya dengan perbuatan, hanya mengandalkan

tawakal, membuang sernua sebab dan berkryakinan bahwa hanya Allah

yang telah mengatur semuanln. Yanga kedua, yaifu bertawasul dengan

nikmat sebelumn5n dengan nikmat yang akan diterima kelak diakhirat.

Dan para penyair pun telah mengisyamtkan makna tersebut dalam syair-

syair mereka setelah sebelumnya diisyaratkan pula dalam AI Qur'an
tentang kisah Nabi Taka,'dra Alaihissalam,

"Dan Aku belun pemah kqewa dalam Ma kepda ful<au,
Ya Tuhanku." (Qs.Mar9nm [19]: 4)

Sedangkan tentang kisah Nabi hmhim Alaihisslam, "Aku al<an

mqnintakan ampun bagimu kepada Tuhanku. Saungguhnya dia sangat

baik kepadaku." (Qs. Maryarn l79] 47)

Dalam syair pun diungkapkan,

"Sebagaimana Allah telah mantp*baiki jang lalu, Dunikian pula

yang akan dabng."

Di akhir bait dikatakan

" Tidak, Wng telah dikarunia islam, akan menjadi kesejukan

dihati

Adapun Wng menufup diriryn dengan keburukan, kebaikan

akan pudar dain3n."
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ht * ]nr Jyr"of .J, ht or, *-- i ,W f -r.1
,ti;; r;i r|'-tt a'b y, W e ii L6, ,Jv '*j $L

*':1t: ,tiZG c, qlst'u .," *it e €*f y? e';)
.W6r6fur r.r pirrrrryt,b egtG:i

406. Diriwaptkan dari Sahal bin Sa'ad r&, sesungguhnya

Rasulullah $ berkata, "Berjaga merzgawasi sehai dijalan Allah lebih

baik dai dunia dan seisin5m, dan bujaga mengautasi sepanjang sore

maupun pagi hari dijalan Atlah tebih baik dari dunia dan seising,2."e15

Penielasan:

Kalimat lrrir m"mitiki makna beriaga mengawasi musuh di

lubang-lubang garis batas negerinya.

Dan dalam perkataan Beliau #, * 6! $fur 'u ;t * lebih baik

dai dunia dan seisin5n," memiliki 2 pandangan,

Pertama, menguatkan dan menetapkan kedudukan bab yang

tidak terlihat ke tempat yang bisa dirasakan. Maka sesungguhnya

kekuasaan, kenikmatan dan kelezatan dunia dapat dirasakan oleh tiap

orang, dan dikuatkan dengan ganjaran pahala dari satu hari berjaga

mengawasi musuh merupakan hal yang tak terlihat dan ifu lebih baik

dari apa yang dirasakan dari kelezatan dunia.

Kdua, sebagian ulama mernisah dengan menimbang kebaikan

dari kenikmatan akhirat dengan dunia seisinya. Hadits ini mengandung

pengertian bahwa ganjamnnya lebih baik selama itu dilakukan daam

ketaatan kepada Allah. Seakan-akan maksud hadits tersebut

315 gu61L ini diriwaptkan oleh Bukhari, Muslim dan Ahmad.
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membandingkan antara dua ganjaran unhrk fujuan akhirat dengan tidak

merendahkan dunia dari lainnya meski dalam hal keutamaannya.

Menurutku, pendapat 5nng pertama lebih benar dan jelas.

Kata ai:6jl bermakna waktu pagr hingga matahari mulai

condong kebamt, b\11 bermakna waktu mulai tergelincir matahari

kebarat hingga malam hari.

;a ?', ,* Ut JL 1b ?nt ofr r;:j €j E -r.v
I clr.,. ,;t" crl <h' jL:f :l]3b hr vi3r iG *r
W 'tii ,$il*A ,o;Lt1, ,*$ G iri* "tt Lf
u,x.s ,+ t? dt fu, jt t*rf ,f ,z?;t Gil ol :'62a

I

407. Diriwayatkan dari Abu Humirah rg5, bahwa Nabi shallallahu

alihi wasalam berkata, 'Allah menjamin- mqzurut riwalnt Muslim ditulis

dengan lafazh ,7t $-ai, bagi omng 5rutg keluar dijalan Allah, dia tidak

keluar kecuali untuk jihad dijalan-KQ inmn kepda-KU, membenarkan

Nabi utusan-KU, maka dia bemda dalam janinan-KU, yaifu, jaminan

masuk surga, atau dikembalikan kembali dari tetnpat dia keluar dengan

mendapat ganjaran pahala atau mempqoleh harta nmpasan penng."

,;r'rLl h'i,- it,E ,i-.l,eJjit:F:la) -r.A

* e;a$.\t,Y;t,t'dt t'Pt,F - * G:GG

*'ri ii eap'^;;-jl ,-^!ArGU;:i,iG; oy

c

)4^-.19
a
I

c

d
o

.F ltj
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408. Diriwayatkan oleh Muslim, "Perumpamaan omng tang
berjihad dijalan Allah dan Allah lebk mengebhui orang berjihad dijalan-

Nya, seperti perumpamaan orang Wng berpuasa sepanjang wakfu, dan

yang selalu setia bertaunkal dalam berjihad maka dia akan dimasul<an

kedalam surga, atau dia akan pulang dengan kadaan selamat dengan

mendapat ganjaran atau harb rampasan pemng.usl6

Penielasan:

Kata ir.i,ialr dan ii(3r merupakan ibarat penguatan tentang janji

dari Allah &. maka sesungguhnya kedua kata tersebut menjadi

penegasan dikala memberi benfuk jaminan terhadap apa yang dilakukan

dan penguatan tersebut sesuai dengan kelaziman.

Redaksi ,b C ll r.fil "Dia tidak ketuar k*wli untuk iihad

diialan-KU," sebagai dalil bahwa tidak mendapat hasil atau ganjaran

kecuali yang bersih niatrya, dan bersih dari keinginan-keinginan dunia.

Dan hal ini disebutkan dengan benfuk nafi unfuk menetapkan

batasannya.

Redaksi ,yb t '$ 
" -uku dia benda dalam jaminan-Kt) bila

disini bentuknya sebagai fa'il maka bermakna maf'ul. Sebagaimana

dikatakan pada kalimat'$t516 -utu air png dipancarkan, dan pada

kalimat *\ * berada dalam kehidupan yang diridhai, kedua akhir

kata dari kedua kalimat tersebut bermakna maf'ul yaifu, dipancarkan dan

diridhai, demikian pula ada bentuk-bentuk lafazh yang lain seperti ini.

Dikatakan, $tb bermakna yang memiliki jaminan, dan jaminan ifu

bukan dari perbuatan tersebut, hal itu hanya unfuk dinasabkan

kepadanya karena:

Hadits ini diriwayratkan oleh Al Bukhari di bebempa tempat, demikian pula
diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i.

620

315

IhkamulAhkam



Redaksi i*-lid"r,gun hamzah berharakat fathah, iim berharakat

kasrah dari kata '&s y*rg merupakan bentuk tsulatsi muta'addi dan

lazim muta'addi. Dalam firman Allah dikatakan, At-Taubah:

"Maka jika Allah mengembalikanmu kepada suatu golongan dari

mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 83)

Dikatakan, hadits ini bertolak belakang dengan hadits Rasulullah

#,

'g trtL;: s trir-'oy';*;i # ,ii ii'rf *1v ;r, c
cn tIa,?.. t .t tz J c, 6.,l ..'- o .// c tI.f^.t:*t r* yt ,aVil Lt**3 ff :t t)V C vs t)rl

oJika ada seomng muslim berpemng kernudian ia ddak

terbunuh dan mendapatlan ghanimah, maka hal ifu sama dengan telah

diberikan dua per figa uph mueka, jika ada dari merel<a berpemng dan

mendapat kekalahan, maka mereka telah disentpumnal<an ganjannnla."
Al Qadhi berkata makna yang kami sebutkan dari bentuk pertentangan

antara safu dengan lainn5n.

Menurutku, hal tersebut lebih dekat kepada pertentangan, dan

jauh dari pendapat saling bertolak belakang. Dan benar keduanya

merniliki permasalahan. Adapun hadits tersebut menjelaskan adanya

pengurangan ganjaran dengan sebab mendapat harta rampasan. adapun

kata \i menuntut salah satu makna dari keduanya dan fidak

menggabungkan keduanya. Maka diputuskan bisa saja mendapat

ganjaran atau mendapat ghanimah. Para ulama berkata, tidak sah

mengurangi ghanimah atau harta rarnpasan perang sebagai hasil bagi

para pejuang perang Badar karena mereka sebaik-baiknya para

mujahidin dan yang paling utama menerima ghanimah atau harta

rampasan perang, dan dikuatkan dengan mengikuti perbuatan yang

dilakukan Nabi # dan para sahabatrya yang mengambil harta
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ghanimah setelah pemng dan belum ada pelarangan untuk tidak

melakukannya.

Para ulama berbeda pendapat dalam menjawab hal ini, diantara

mereka ada yang cenderung mencela hadits ini dengan mengatakan

atau menuduh sebagian periwayat hadits tersebut 66uL 6iL*4.a17

Perkataan ini termasuk dha'if atau lemah karena Muslim telah

meriwayatkan dalam kitabnya, di antaranya mereka berkata,

sesungguhnya yang menyegerakan mereka adalah balasan ganjamn dan

ghanimah. Dalam ghanimah diambil pendapatrya dari sisi lain. Berkata

sebagian ulama bahwa hal ini jauh untuk dikatakan demikian karena

tidak terkandung dalam hadits. Dan dikatakan pula, hadits yang kami

jelaskan didalamnya mensyaratkan hmtutan keikhlasan. Dan hadits yang

mengurangi balasan berupa ganjamn, mengandung pengertian oftmg

yang bermaksud berjihad sekalian bersamaan dengan niat mendapatkan

ghanimah. Maka hal ini telah ikut bersekutu dalam hal yang dibolehkan

dan membagi niatnya diantara dua tujuan sehingga mengurangi balasn

ganjarannnya. Dan yang utama adalah ikhlas karena dengan ikhlas akan

disempumakan balasan ganjarannya.

Qadhi berkata, kedudukan kedua hadits tersebut bagiku dalam

pelaksanaannya memiliki pandangan masing-masing juga. Yaifu

mengurangi balasan ganjaran orang yang mengambil ghanimah dengan

urusan dunia yang telah allah bukakan unfuknya, perhifungannya

dengan kenikmatan yang sudah dinikmatinya di dunia. Dan yang

berangkat dengan kondisi kehidupan dirinya susah narnun tidak

menghiraukannya dan bila mendapati kegagalan maka tidak

mendapatkan ghanimah kemudian bersabar dengan keadaan dalam

pepeftmgan,maka dia tetap mendapat kesempumaan ganjamn, berbeda

dengan pendapat yang pertama.

s17 Diantaranya adalah Harnid bin Hani disebutkan dalam kitab Al Fath. Dan An-
Nasa'i , Yunus serta lainnya menguatkan hal ifu.
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Aku berpendapat, bahwa pertentangan kedua hadits tersebut

telah mengingatkan kami kepada hal berikutnSn, adapun permasalahan

pada hadits ke dua, dhahimya berlaku pada bentuk qlyas. Karena

balasan ganjaran berbeda-beda terganfung kesulitan yang dialami,

terutama ganjaran itu berganfung dengan kesulitannya atau kesulitan

termasuk dalam bagian dari balasan ganjaran. Dan yang menjadi

permasalahan adalah perbuatan 5nng berhubungan dengan mengambil

ghanimah. Semoga bab ini mengutamakan sebagian mashlahah iuziWh
untuk sebagian yang lain. Karena disaat itu islam masih asing yaifu

masih diawal zaman nubuwwah, dimana ghanimah dipergunakan unfuk

membantu meninggikan dan menjadi salah safu kekuatan muslimin dan

unfuk kaum Muhajirin dan ini adalah maslahah atau mernberi manfaat

yang besar bagi kaum mtrslimin.

Adapun yang dikatakan tentang Ahlu Badar, kekumngan nya

terkadang dipahami berkenaan dengan lainnya. dan tidak seharusnya

demikian karena pantasnya mendapatkan sempurnanya balasan

ganjaran bagi yang ikut berperang bila tidak mendapat ghanimah

maupun mendapat ghanimah. Dan 5nng dikehendaki disini adalah,

keadaan mereka ketika tidak mendapat ghanimah lebih baik dan lebih

utama daripada mendapatkannya dan keadaan ini tidak berlaku untuk

selain mereka. Pengecualian keadaan mereka dengan yang umum

disebutkan pada hadits ke dua, atau keadaan oftrng 5nng mendekati

keadaan mereka dari sisi makna.

Adapun hadits yang kami bahas, permasalahannya pada kata it
artinya atau, lebih kuat dalam hadits tersebut. Terkadang merasa

memberi pengertian bisa mendapat balasan ganjaran pahala dan bisa

juga mendapat ghanimah. Sehingga bila dia menghendaki

mendapatkan ghanimah maka dianggap hal ifu sudah cukup, padahal

bukan seperti demikian.
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Dikatakan sebagai jawaban tentang hal tersebut, bahwa makna

kata \i memberi makna "dan" seakan-akan perkiraan maknanya,

mendapat ganjaran pahala dan ghanimah. Dalam hal ini- meski terdapat

kelemahan dari sisi bahasa amb- tetap memiliki permasalahan dimana

bila makna nya menghendaki menggabungkan kedua perkam tersebut,

maka hal itu masuk dalam bentuk jaminan. Menghendaki pejuangnya

harus pulang dengan hasil yang disebutkan dalam dua hal tersebut. Dan

terkadang hal itu tidak disepakati dengan kernbali tanpa mendapatkan

hasil ghanimah. Merasa cukup dengan keadaannya sesuai lafazh Lhlt
ft' C kembali ke keluarganya, atau dikatakan,.kebersamaan urnLun

yang didapat dalam sebuah hasil, bukan pada hasil kefika kernbali

pulang.

Di antara ulama ada yang menjawab dengan perkiraan makna

yaifu atau mengernbalikannya ke keluarganya dengan menerima

ganjaran pahala saja, atau mendapat ghanimah dan gajamn pahala.

Maka dibuang ganjaran pahala dari yang kedua dan hal ini dianggap

tidak apa-apa. Karena menerima sesungguhnya hanya permasalahan

antara secara umurn menerima ganjaran pahala dan diantara menerima

ghanimah bersama ganjaran pahala. Adapun menerima bersama

ganjaran pahala berkailan dengan individu yang menerima

ghanimahnya.

& yt J;' Js :JG & hr 'abti;) ,rj * -r.1
,rqt ?iic,lt ,i' W e & *'r, tJ ,*i ;a \t

.*,ti.1ir 'et elr: ,r1":tLi ortst :o,+T ki
409. Diriwayatkan dari Abu Hurairah rS,, dia berkata, Rasulullah

$$ berkata, "Tidak ada seomng pun tang terluka dijalan allah melainkan
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dia akan datanng pada hari kiamat dan lukanya akan berbekas,

.aamanry wama damh dan baurya bau wang misik."3l8

Penjelasan:

Kata ix33r bermakna luka, dan orang yang datang dengan luka

yang mengalirkan darah disini ada dua hal. Salahsatunya: Sebagai saksi

atas kezaliman yang menimpanya dalam berperang. Dan yang kedua'

Memperlihatkan kemuliaan pelaku synhid dan bekasnya dengan adanya

luka yang berbau parfum wangl misik.

Di antaranya, bahwa terjaga dalam benfuk air pitu berubah

wamanya tanpa berubah baunya. Karena Nabi shallahu alihi wasalam

menamai yang mengalir dari luka seorang syahid adalah darah, dan bila

baunya seperti wangi misik samasekali tdak ada misiknya. Dan dalam

pendapat ini butuh perhatian.

Diantaranya, yang diterjemahkan oleh Bukhari tentang najis

yang mengenai air dan minyak. Berkata Qadhi: terkadang hujahnya

mengandung rukhsah pada baunya, sebagaimana sebelumnya atau berat

berlawanan dengan pendalilan pertama. Maka jika darah berubah

menjadi pewangi maka baunya dari hukum najis menjadi suci. Dari

hukum kotoran kebenfuk pewangl mengalami penrbahan baunya. Dan

bagi orang yang syahid darah tersebut dihukumkan dengan hukum misik

dan parfum. Demikian pula air ketika berubah menjadi bau busuk, Salah

satunya sifatnya berubah sehingga sifatnya dari suci menjadi najis.

Diantaranya yang dikatakan Qadhi: Abu Hanifah berhujah

dengan hadits ini dengan bolehnya menggunakan air yang memancar

dari mata air, berubah sifatnya dengan kemutlakan nama aimya,

sebagaimana mutlaknya dengan nama damh, bila mengalami perubahan

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dibeberapa tempat dengan lafazh yang

berbeda, termasuk Muslim juga meriwayatkannya.
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sifat kepada bentuk parfum wangi. Beliau berkata, hujah demikian

adalah lemah.

Aku mengatakan, sernuanya lemah.

J;", JG :JG ir ior 'u+t',st|*J,\t qy-*: ,rj f -t \ .

'.AL E'r" ,L\:rjf ,"irr ,L.*, eitu rrr",j P li,r ,rt ^i,r

ulr';3lrg;
4lO. Hadits ke lima: Dari Abu Awub Al Anshari r$,, dia

berkata, Rasulullah ,$ berkata, "Berpagi hari di jalan Allah atau diwakfu

sorenya, lebih baik daripada matahari terbit dan tenggelam."

Diriwayatkan oleh Muslim.

xt Jyt Jtt :J$ i:; hr dr,!y i ,/ 
"* 

-r\ \

u, gfur 'u ; ,L'):r ,f ,.irr .L.*, eitv ,;;, # \t ;*
w

411. Dari Anas bin Malik r&, dia berkata, Rasulullah $ berkata,

"Berpagi hari di jalan Allah atau di vnktu sorentn, lebih baik dari dunia

dan seisin5n."

Sesungguhnya sebelumnya telah ada hadits dengan ungkapan

bermakna 6"*iLi*.319

319 HaditsnSn tercanhrm pada hadits no 306.
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C e.; :J$ ib ?nt or", 'r1rU\t i;rs *i;i - t r r

J;ri6 - 4;| * JL*t *aht ob ilt J;,
.'oAj Ad rt-'$ 

^fr. 
,lb'i \r) ,FA ,*, *a?ut.,i- a'

412. DanAbu Qatadah AI Anshari rgg, dia berkata, "Xu*i
keluar bersama Rasulullah # k" Hunaindan dbebutkan sebuah h:sah-

lalu Rasulullah # berkata, barangsiapa Jnng membunuh dalam

pepemngan, kernudian tubukti, maka ia bqhak mendapat senjata dan

harta orang tersebut, dan perkataan ifu diulang annpai h:ga l<2!i.u32o

Penjelasan:

Imam Asy-Syafi'i: Melihat bahwa pelaku pembunuhan berhak

atas ghanimah secara syar'i sesuai yang disifatkan dan disebutkan dalam

Kitab Fiqh. Dan pendapat Malik dan lainnya: melihat bahwa pelaku

pembunuhan tidak berhak atas hukuman sesuai syar'i. Hal ini berkaitan

dengan kaidah. Pelakunya berhak atas hukumannyra atas pertimbangan

Imam atau penguasa dengan melihat latar belakangnya. Hal ini tetap

berkaidah dengan kaidah. Yaitu Rasulullah & telah melakukan hal yang

demikian, apabila terjadi pertentangan antara benfuk tas5rn' dan hukum

yang dilaksanakan oleh penguasa, maka apakah hal ifu termasuk benfuk

tasSm' atau hukum yang kedua? Dan kebanyakan adalah hal itu dibawa

kebenfuk tasyri'.pengecualian bagi madzhab imam Malik dalam masalah

ini , memiliki kekuatan karena perkataan Rasulullah $ '$')$ ,lg U
{ii. maknanya apa yang telah kami sebutkan mengandung dua hal-yaitu

tasyn' secara umum dan memberi kesempatan kepada para pelaku

pembunuhan sebelum dihukum Jika halitu dilaksanakan dengan benfuk

hukum kedua, maka kenyataannya sesungguhnya telah nampak

320 9u611" ini diriwayatkan oleh Bukhari secam panjang lebar
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mayoritas pendapat yaitu tasyri' secara umum- lalu telah ada beberapa

perkara dalam hadits-hadits yang kuat yang keluar dari kenyataan ini.

Seperti perkataan Rasulullah $-setelah apa yang diperintahkan untuk

menghukumi pelaku pembunuhan dengan hukuman, lalu pelakunya

menemui Khalid bin Walid dengan perkataan-berkata Nabi $ setelah

itu, 4ti $- ,rli ) ;*gun kamu menghukuminya dulu wahai Khalid,

meskipun pelakunya menunrt asalnya berhak atas hukuman secara

tasyri', tidak ada halangan baginya dengan sebab perkataan Khalid. Hal

itu menunjukan sisi kenyataannya. Ketika berkata dengan Khalid tentang

alasan-alasan yang menyududkannya maka setelah itu pelakunya

mendapat pemaafan dan terhindar dari hukum, dengan menimbang hal-

hal dari dalildalil lain.

o

4̂lll r,'k\t
*u$ :Jv ;;. aA, ';,, -ttvLrrf,tb 4t

$*l+'r"r,J,e-fi e f.r{6*ir'u # *, *Xt
;liJir: lrlbi ,*t {'i" ;* ,}t iut ,#t i ,LI,;s-

t .1.
4-l-,

* ,'o!(i

tc.
4.:9 ,:)

.O.

4L3. Diriwayatkan dari Salamah bin Al Alsr,ra' ig, dia berkata,

"Datang seomng mata-mata dari kaum musyrikin kepada Rasulullah #."
Dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau bertanya berkata, siapa

yang telah membunuh lelaki ini? Lalu mereka menjawab, Ibnu Al Akwa',

maka Beliau berkata, Maka ia berhak atas ghanimahnya.rs2l

321 Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafazh demikian, dan ia termasuk
orang lnng menyendiri dalam meriwalntkan hadits ini. dan Abu Daud, Ahmad dan
diriwayatkan oleh muslim pula dengan lafazh yang berbeda dan disebutkan
didalamnya kisah dan tidak diiebutkan didalamnya Nabi $ memerintah untuk
melaksanakannya.
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Penielasan:

Didalam hadits ini berkaitan dengan mata-mata perang, dan

pembolehan membunuhnya,dan orang yang menyempainya diantara

orang-orang yang bisa membuat keadaan tidak menjadi aman.

Adapun menurut perkataan mereka yaifu disini terhadap mata-

mata dari kalangan muslim dan non muslim yang masih dalam

perlindungan pemerintah muslim, maka tidak berkaitan dengan hadits

ini.

Dalam hadits ini juga berkaitan dengan masalah Salab (harta

perang), dan ada yang menilai terkadang berpegang dengan hal tersebut

dianggap tidak wajib dengan asal s5ari'at. Tetapi dengan

menyerahkannya kepada Imam atau penguasa.

Dalam hadits ini sebagai dalil-bila kita katakan bahwa harta salab

unfuk pembunuh- sesungguhny"a dia berhak atas hal ifu semua. Ya

sesungguhnya hal ini rnenunjukan kepada apa yang narnanya slab. darr

para Fuqaha menyebutkan benfuk-benfuk dimana berhak membunuh,

dan sebagian mereka meragukannya. Maka jika yang namanya '+fur

maknanya umum terganfung apa yang dilakukannya, dan terkadang

tentang sebagian benfuk-bentuknya pengambilan alasan dalilnya

terdapat perbedmn.

J;, ,>3. :JG 6i:'?nt *a., 
'# ;. itr * * - r \ r,

J*r)")*G ,we* )L..t ir.i &,r*p ir, ;* :t
*i ,Y ht 'v it Jy' tti ,i* # At 6t4-'A.

i;i;
414. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar & berkata,

Rasulullah # mengufus safu kompi ke Najd, kemudian kami
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mendapatkan banyak unta dan kambing, maka harta rampasan kami

mencapai dua belas unta, maka rasulullah $ membagi-bagi kan kepada

kami safu unta- safu *r1u.n322

Penjelasan:

Didalam hadits ini sebagai dalil untuk menguturs detasemen

pengintai dalam jihad.

Redaksi ,!kt maksudnya pemberian yang tidak seperti

lazimnya. Disebutkan oleh sebagian Ahli Bahasa, bahwa kata .t,ll1r

bermakna harta rampasan dan para fuqaha mernuflakkannya

atas apa yang dilakukan oleh Imam atau penguasa dalam beberapa

peperangan, karena unfuk mendapatkan maslahah atau tebusan

dengannya.

Beberapa madzhab berbeda pendapat tentang kedudukan

permasalahan ini. Sebagian berpendapat hal itu merupakan pokok dari

ghanimah, dan di antara mereka ada yang berpendapat cukup seperlima

bagian. Dan ifu termasuk pendapat madzhab Imam Malik. Pendapatrya

yang mendekati makna hadits yaitu bahwa ghanimah disini adalah dari

1,/5 bagian. Karena boleh mereka mendapatkan 5/5 . dan terkadang

dikatakan, sesungguhnya ditunjukan tentang apa yang menjadi hak

mereka yaitu 4/S yang dibagikan ke mereka. Maka pemberian

ghanimah tinggal l/5 bagian, dan lafazh tersebut mengandung

pengertian yang mendekati. Dan sesungguhnya sebagian ulama

menghindar agar pemberian ghanimah tetap l/5 sesuai penilaian dari

sisi lafazh. Dikatakan sesungguhnya penjelasan bentuk pemberian harta

rampasan atau ghanimah menjadi 1/5 dijelaskan pada akhir

pembahasan.

s22 y1g. Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ahmad bin Hanbal.
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315. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar .g dari Nabi S
berkata, "Jika Allah mengumpulkan omng dahulu dan sel<amng, bagi

setiap pengkhianat akan ditandai dengan sebuah bendera, sehingga

dikatakan, ini adalah pengkhianat fulan bin fiulan.n3zs

Penjelasan:

Dalam hadits ini memberi perhatian yang besar terhadap benfuk

pengkhianatan. Ifu terjadi dalam peperangan, semua bentuk

pengkhianatan dilarang secara syar'i, baik unfuk mengutamakan

keamanan atau semisalnya atau wajib mengutamakan seruan tersebut

dikala diwajibkan. Atau dikatakan dengan ma,vajibkan meninggalkan

perbuatan tersebut. Yang dimaksud dengan Pengkhianatan disini adalah

perilaku umum seseorang dalam peperangan dan lafazhnya jelas. Dan

makna tersebut masyhur dikalangan para penulis kitab yaifu mensifati

dengan makna yang berlaku dalam peperangan. Dan pengkhianat

tersebut mendapatkan kehinaan yang memalukan, dan hal tersebut bisa

didapati pada pembahasan dosa yang diterima sesuai perbuatannya dan

sebagai hukuman baginya. Bila seorang pengkhianat takut dengan

pengkhianatannya dan membencinya, mak hukumannya dibatalkan.

Pada lafazh orang yang meriwayatkan hadits ini menunjukan

dikenal dan diketahui oleh orang banyak tentang latarbelakang dan

nasab kefurunannya dari bapaknya. Berbeda dengan yang telah

323 gu61L ini diriwayatkan oleh Al Bukhari pada bebempa tempat dan begitupula
diriunyatkan oleh Muslim dan Ahmad.
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diceritakan tentang periwayahya yaifu banayak yang mengenalnya

dengan latarbelakang dan nasabnya menurut jalur kefurunan dari ibunya.

-ri ilyt Ll G#, ?nr or, '# r; lt * '* - r \ l
\, * U,'Stt,ii & *i ;a \, * U, qw,f ,r

g#0*rtty*r*
416. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r{5, bahwa Nabi $

mendapati seoftmg wanita terbunuh di beberapa kejadian dalam

peperangan, dan Beliau membenci membunuh wanita dan anak-anak

dalam perang.u324

Penjelasan:

Hukum ini sudah diketahui disepakati tentang orcmg yang tidak

boleh dibunuh dalam pepercngan.dan hadits ini melarang agar tidak

membunuh wanita dan anak-anak.

Yang tersirat dari hukum ini, bahwa asal hukum ini adalah tidak

boleh menghilanglan kensakan. Dan orang yang tidak ikut berperang

tidak berhak dibunuh atau diperangi sebagaimana umurnnya. Bukan

seperti perilaku mudharat yang dilakukan oleh para pembunuh. Maka

dikernbalikan ke tempat asal mereka sebelumnya. Dan perbuatan

membunuh wanita dan anak-anak tersebut adalah terlarang. Dan ini

sesuai dengan kecendrungan sifat mereka, dan kebanyakan mereka

belum memiliki keteguhan, maka dihindarkan dari perang agar tidak

mengakibatkan kerusakan di masa akan datang dan berhamp mereka

diberi hidayah dengan kebemdaan mereka.

Hadits'ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, hnu
majah dan Ahmad.

532
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417. Diriwayatkan dari Anas bin Malik r&, "Abdurmhman bin

Auf, dan Zubair bin Awwam, mereka mengeluh dengan adanya

gangguan kutu disetiap peperangan mereka, maka Beliau memberi

keringanan kepada keduanya dengan menegnakan suba. Dan saya

melihatnya."325

Penjelasan:

Pembolehan unfuk lelaki mengenakan sutra halus hanya berlaku

disaat dibutuhkan dalam berperang. Dan hadits ini menunjukan tentang

pembolehan memakai sufua. Karena sebab maslahah yang disebutkan

didalamnya. Semoga ketenfuan dernikian dalam mengangkat senjata

terjadi dalam sifuasi berperang. Dan Perawi hadits tersebut

menyebutkan " rukhshah" artinya keringanan karena dibolehkan, dengan

adanya dalil yang membatasi.

,y i;tSt '"b Li ,* ?nt sr, ,Iy i it ;e - t r v

ia ?,t ,k *, );, A *ar (& ,flir u. ilr. ,)7
ryq?r:llt,rd eQ';-it{ sty d*)

)tlf *;t{ :Ju ie ht of , 7At .; ';L;* - t r ,r
"r*; n r, *.) xaht e !;:r.J" il' ;trf L ,4t d.
e:r rlLht * ]nt Ji)Us) qityi J:.- flr o,I))t
'"; ,'{- !}l ^rr |it *t ,5, ?'; * it i;; oK ,A:;

,Y':'" YtE eib rt'U$,9:jlt G C t1 J'^r

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Abu Daud, An Nasa'i,
Tirmidzi, dan lafazh ini pula diriwayatkan oleh hnu majah dan Ahmad.
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418. Diriwayatkan dari Umar bin l$aththab &, dia berkata,

"HarLa benda Bani Nadhir, adalah diantara harta rampasan perang yang

diberikan Allah kepada Rasulullah S tanpa kaum muslimin harus ikut

berpemng mempergunakan kuda dan kendaraan perang lainnya.

Rasulullah adalah orang yang ikhlas, Beliau mengambil harta tersebut

untuk memberi nafkah keluarganya selama setahun, kemudian Beliau

mempergunakan beberapa kuda perang dan pedang yang tersisa dalam

berjuang berperang di jalan Allah."sz5

Penjelasan:

Redaksi l.H ,t" ,fu ,'6i b *6r i itii tJr5 mengandung

dua pandangan, pertama, sesungguhnya hal ifu khusus hanya bagi

Rasulullah #r. Tidak ada seorangpun yang berhak atas hal itu, dan yang

dikeluarkan Beliau dari harta ifu selain kepada keltnrganyra dan dirinya

dianggap sebagai pemberian Rasulullah $.
Kdua, harta rampasan itu menjadi hak Rasulullah dan mereka

yang ikut berperang bersama Beliau, sehingga harta itu dibagi kepada

lainnya dengan mengikuti ketenfuan pembagiannya dan memberikan

kepada yang berhak. Demikian pula dengan apa yang telah dilakukan

Rasulullah $ didalam pembahasan mengambil bagian haknya dari harta

rampasan perang yang dibagikan. Sebagaimana dalil berikut,

"Apa saja hafta rampasan (fai-l yang diberikan Atlah kepada

RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota. " (Qs.

Al Hasyr [59]: 5)

Dalam lafazh datang dengan ada hal yang ikut serta, yaifu,

326 93. Al Bukhari, Muslim dan Ahmad bin Hambal. Banl Nadhir adalah bangsa

yahudi yang berdamai dengan Nabi $ setelah beliau datang ke kota Madinah agar

tidak memerangi mereka dan fldak memperlakukan mereka sebagai musuh.
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"Apa saja harta mnpasan (fai-i) WnS dibeikan Allah kepada

RasulNya (dari harta benda) yang beraal dari perzduduk kota-kota Maka

adalah untuk Allah, unfuk msul, kaum kerabat. "(Qs. Al Hasyr [59]: 5)

Mutlak benfuk Fai tersebut kepada Rasulullah #r, dan mereka

yang ikut serta dalam mendapat pembagiannya.

Dalam hadits disebutkan, tentang bolehnya memberi harta

tersebut unfuk makan keluarga selama setahun.

Pada lafazhnya mengamh pada menggabungkan antara

maknanya dengan makna hadits ynng lain, Pj * frt oU ,):h1 og

)'$, t*' *f: "Rasulullah # tidak menyimpan sdikitpun untuk

kebufuhan aok hari.* Mengandung maksud mengambil unfuk dirinya.

Sedang penjelasan kami dalam hadits menjelaskan tetang Beliau

,mengambilnya unfuk keluargan5ra, dan hal ini menunjukan tidak ada

keraguan bahwa Nabi $ ikut serta mengambil nya untuk kebutuhan

makan keluarganya.dan maksudnya bahwa dimaksud memberi kepada

mereka disini adalah menunjjukan keadaan mereka, bila tidak ada maka

mereka tidak diberi.

Hadits diatas menunjukkan pula tentang mengutamakan manfaat

kuda perang dan pedang dibanding lainnya terutama disaat itu.

Kalangan Mutakalimin atau beberapa diantara mereka telah menambah-

nambah dengan lisan mereka, membahas hal-hal yang keluar dari jalur

tawakal.

Ut u;i :Jt3 t^4b ?nr *2,'# ;; lt *'rL - r \ I
,yt::it 4 ;t rr4At'n ,F,'u';,b (, *i {'\r ,)*

635IhkamulAhtram



.., t c, 't.1 c.tir,* u1l )V .oU)
a e A-$t;:;*,bi.;cai-i:a

J.e!*.

.O.6r
419. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar r$, dia berkata,

*Nabi $$ mernacu meningkatkan kekuatan kuda p€rang unfuk

perjalanan dari Hufuah' ke tatsniayaful wada', dan memacu perjalan

tanpa meningkatkan kekuatan kuda perangnya dari Tasniyah ke masjid

Bani Zuraiq, Ibnu Umar berkata, aku ikut serta dalam perjalanan 1r.n327

Sufuan berkata, "Jamk dari Hufuah ke Tatsniyatulwada' 5 mil

atau 7 mil, dan dari tatsniyafulwada' ke masjid Bani Zuraiq 1 mil."

Penjelasan:

Hadits diatas menunjukankan bolehn5n berlomba

denganmeningkatkan kekuatan kuda perang dan memberi keterangan

tentang hal yang dilombakan, didalamnya mernperlihatkan umumnya

perbuatan dengan adanya benfuk perintahnya. Adapun perlombaan

dengan selain kuda perang dan syarat-syarat ynng disyaratkan dalam

aqadnya tidak berkaitan dengan hadits ini. Dernikian pula hadits ini tidak

menunjukan perintah pengganti dan bentuk hukumnya karena belum

jelas perintahnya.

Kata ila)l antonimnya menggemukkan, adalah meningkatkan

kekuatannya hingga kondisinya ringan atau langsing. Kata "tiit 6",'19rl

Ha berharakat fathah muhmalah dan Fa berharakat sukun, Ya dan Alif

mamdudah diakhir. Kata gri3lr G a* d-i3 merupakan tempat-tempat

yang sudah dikenal.

327 6u6i1r ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan diriraayatkan pula oleh beberapa
Sahabat dalam kitab Sunan dengan lafazh yang berbeda.

(o..
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420. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar &, dia berkata, "Aktr

mengajukan diriku pada Rasulullah $ pada pemng Uhud dikala itu

umurku 14 tahun, namun Beliau Udak mengizinkanku, dan disaat

perang Khandaq Beliau mengizinkaku ikut berperang dan umurku disaat

ifu sudah l$ 1ull*.tt328

Penjelasan:

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan masyarakat tentang

batasan balighnya seseomng. Diantaranya yaifu ihtilam sebagai tanda

balighnya, ada pula yang mengatakan , yaitu diaktakan baligh bila

umumya telah mencapai 17 tahun dan pendapat lain mengatakan 18

tahun atau 25 tahun. Dan ini pendapat madzhab fuySyafi'i. beliua

menjadikan hadits ini sebagai dalil, yaitu pembolehan Nabi $ kepada

Ibnu Umar mengikuti pemg dalam urnur 15 tahun. Tidak

mengizinkannya berperang sebelum mencapai umur tersebut.

Dinukilkan oleh Umar bin Abdul AzD rahimahullah, ketika menerima

hadits ini beliau menjadikannya sebagai batasan, yaitu minimal umur 15

tahun sebagai ukuran baligh dan bolehnya ikut berperang.

Ulama yang berbeda pendapat dengan hadits ini mernberikan

alasan bahwa pembeolehan ikut serta berperang terganfung kapasitas

dan kemampuannya, pembolehan oleh Nabi $ kepada Ibnu Umar grang

masih berumur 15 tahun karena Beliau melihat kapasitas dan

kemamapuan dirinya unfuk bisa ikut serta dalam peperangan dan

Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan lafazh yang mendekati.
Demikian pula diriwaptkan oleh Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad.
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sebelumnya belum pantas. Bukan sebagai ketenfuan hukum ukuran

dsuuasa atau balighnya

,F ,f 'e *t iaiit ,)* :, J;'LI :,,*j -tY \

';'',h'):t,;Aa iA
421. Diriwayatkan dari, "Sesunggutrrya Rasullullah $, membagi

harta ghanimah. untuk kuda betina 2 bagian dan kuda jantan satu

bagiaP."329

f\ata J.bl bermakna Ghanimah atau harta rampasan perang.

Firman Allah tentang harta rampasan yang dibagikan imam

kepada pejuang diluar 2 bagian yang dibagikan, bisa dari seperdua atau

asal ghanaimah. Dengan perbedaaan pendapat ulama dalam maslah ini.

Salah satunya hadits nafis yang berasal dari Ibnu umar tentang

pasukan Nejd, "sungguh bagaian diberikan kepada mereka 12 atau 11.

unta dan mereka diberi harta rampasan unta per unta."

Madzhab Malik dan syafi'i mengatakan bahwa bagian

penunggang kuda adalah 3 bagian seangkan pendaparta abu hanifah

bagian penunggang kuda 2 bagian.

Hadits yang disebutkan oleh penulis di sini berkaitan dengan

penakwilan dari dua sisi, yaitu:

Pertama, nafl atau harta rampasan diartikan dengan makna yang

kami kemukakan, sehingga pihak yang diberi mendapat tambahan dua

bagian diluar bagran yang diperoleh.

Kdua, huruf lam pada redaksi ,fr /tilJ. "Bagian

penunggang kuda adalah dua bagian" adalah lam ta'lil, bukan huruf lam

32e pu611r ini diriwayatkan oleh Al Bukhad, Muslim dan Ahnnd.
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yang menunjukkan makna kepemilikan atau penghkhususan.

Maksudnya adalah, pria ifu diberikan dua bagian dari harta rampasan

karena kuda yang difungganginya, atau karena dia mempunyai kuda,

sedangkan bagi pria itu sendiri (penunggang)mendapat satu bagian.

Penjelasan maksud ini pun dijawab dalam riwaynt lain, yaifu

riwayat Abu Muawiyah, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Ol

tfrt ,:i r:4t ,Pt "* ,lfu ,Yj. ?4rl *:t *b il' ,r,; ht Jb:
y:tr "Buh*uRasululah $ menrbagi harta mmpasan untuk seorang pria

dan kudanya sebanyak tiga bagian, yaitu satu bagian unfuk pria itu, dan

dua bagian unfuk kudaanSa."

Redaksi pi.!f '6unturr" digunakan sebagai dalil bahwa itu tidak

keluar dari dua bagran yang dimaksud. Sedangkan redaks, *t i66 "tigu

bagian" menyatakan jumlah yang diberikan secara khusus.

Hadits yang kami kemukakan di sini adalah riwayat Abu

Muawiyah dari Ubaidullah memiliki sanad yang shahih, hanya saja yang

diperdebatkan dari riwayat ini adalah Ubaidullah bin Umar. Karena di

dalam riwayat sebagian orang yang berasal dari Ubaidullah bin Umar

disebutkan, "# ,h), ,tr ,tA. "Usian untuk kuda adalah dua

sedangkan untuk pria safu."

Ada yang berpendapat riwagnt ini bemsal dari wahm (asumsi

atau dugaan periwayat).

Riwayat Abu Muawiyah dan maknaya memiliki penguat dari

yang lain sedangkan yang bertentangan dengannya tidak memmiliki

sanad yang sama.

Riwayat penguat yang dimaksud adalah riwapt Al Mas'udi: Abu

Amrah menceritakan kepadaku dari ayahnSn, dia berkata, il i !|t qt

iA ef:t.rii; q yc;l6 ,t*t6 ,';i":i;i ,f ";"t a,u|*tn' ,,r;
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,tr "Suatu ketika Rasulullah $ mendatangi kami yang berjumlah

empat orang, sedangkan bersama kami ada seekor kuda. Beliau

kemudian memberikan safu bagian harta rampasan unfuk setiap orang

dari kami, sedagkan unfuk kuda beliau beri dua bagian."

Ini adalah riwayat Ubaidullah bin Yazid yang berasal dari Al

Mas'udi yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Abu Daud juga meriwayatkan riwayat Uma5ryah bin Khalid yang

berasal dari Al Mas'udi, dari Abu Khalaf bin Amr, dari Abu Amrah. Abu

Daud kemudian menyebutkan redalrsi yang maknanya sama, hanya saja

dia menggunakan redaksi -l wi "tiga orang" sembari menambahkan
.a

0{'rl
'rfJ0 iF r.rlfj "Untuk kuda tersebut diberi tiga bagian." Namun

perbedaan muncul dalam masalah sanad.

Sedangkan hadits atau riwayat Snng bertentangan adalah riwayat

yang diriwa5ntkan dari Abdullah bin Umar -saudara Ubaidullah yang

telah dikami kemukakan-, dari Nafi', dari hnu Umar, ht & ,n$ Li

W ,hJit ,ri# ,ilA. -e i':t d ru. t Iii "Buh*u Nabi $
membagikan harta rampasan unfuk penunggang kuda dua bagian,

sedangkan unhrk seorang pira safu bagian.u

Imam Syafi'i berkata, "Tidak ada seorangpun yang meragukan

dikalangan ahli Ilmu yang mengungguli Ubaidillah bin Umar dari

saudaranya dalam hal menghafal hadits. Dan dikatakan sebelumnya,

bahwa dia mendengar Nafi' berkata, W ,h!h qffi ,ilfjii.. uBahwa

Nabi $ membagikan harta rampasan untuk penunggang kuda dua

bagian, sedangkan untuk pasukan pejalan kaki safu bagian." Kemudian

dia berkata , W ,h):t qfu ..1)il, "Bahwa Nabi S membagikan

harta rampasan unfuk penunggang kuda dua bagian, sedangkan unfuk
pasukan pejalan kaki safu bagian."
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Aku katakan, Ubaidillah dan abdullah keduanya adalah anak dari

Umar bin hafsh bin Ashim bin Umar bin Khathab.

Perkataan fuy-Syaf i yang menyebutkan mengunggulkan

Ubaidillah bin Umar dari saudaranya dikalangan ahli ilmu memang

demikian adanya. Namun dalam hadits Mujammi'bin Jariayah ada yang

menolaknya dan ada yang menyetujuinya. Dan hadits itu diriwayatkan

oleh abu Daud dari haits Muhammad bin Mujammi'dari pamannya

Mujammi' bin jaariayah Al anshari.dan diantam mereka ada yang

termasuk ahli Qiraat.- Dia berkata , " & h' .}1a lt l !!1 t #;*t'e'W

|L1 ".uyu menyaksikan perjanjian Hudaibiyyah bersama rasulullah

shalahu alaihi wasalam." Ketika kami baranjak pergi , disaat ifu orang-

orang menggiring untanya maka sebagian yang lain bertanya, adap apa

ini? Dia menjawab, Allah telah memeberi wahW kepada Rasulullah $.
Maka kami bersama oftmg-oftrng bersegera keluar dan kami mendapati

Nabi sahallallahu alaihi wasalam berdiri ditengah perjalanannya di

daearah kura'ulqhamim. (letaknya antara Makkah dan Madinah). Ketika

orang-orang berkumpul lalu Beliau berkata kepada mereka: Ui tirii Ut

tU Ui "seorang bertanya, wahai Rasulullah apa yang telah dibuka/

Beliau menjawab, ya, demi yang menggenggarn jiwanya muahammad,

seseungguhnya telah dibuka harta rampasan perang khaibar dan dibagi

kepada penduduk Hudaibiy47ah. Maka Rasulullah membagi menjadi 18

bagian, dengan jumlah tentara pejuang sebanyak 1500 pejuang yang

terdiri 300 pasukan berkuda, dan mereka diberi 2 bagian, dan unh:k

pasukan pejalan kaki diberi L bagian. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu

Daud dari Muhammad bin isa dari Mujamrni'33o dan periwayatan oleh

Abdullah bin Umar di Khaibar disepakati kecuali AsySyaf i, bahwa

beliau tidak dikenal. Dia berkata pula bahwa kami mengambil

permasalahan tersebut dari hadits yang diriwa5ratkan oleh Ubaidillah dan

330 Dikatalkan oleh Al Mundziri dalam Al Mukhtashar (hadits no 3618)dalam Isnad Al
Mas'udi.
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kami belum melihat yang sebaik dia, dan tidak boleh menolak suatu

kabar melainkan dengan kabar yang semisal.

|ax lA ots :'*) Y-ht Ji lt J;t'of A:t -tYY

.i+rt {G t uiLc;*r;\ t:).r)t C'.;-V
422. Dinwayatkan darinya pula, "Bahwa Rasulullah $ membagi

sebagaian harta rampasan perang khr.rsus kepada mereka sendiri dalam

beberapa perjalanan selain pasukan selain detasemen L1r**.t'331

Penlelasan:

Ini adalah pembagian dengan makna kedua dari pembagran

harta rampasan peftmg yaifu, penguasanlaa ,mernberikan dikala dalam

perjalanan atau diberikan kepada sebagian prajuritrya diluar pernbagian.

Kecuali hal itu tidak tetap karena bentuknya merupakan pokok dari

ghanimah, atau seperlima karena lafaznya mengandung kedua makna

tersebut. Para ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Dalam riwayat

Malaik dari abi Az-7anad, dia mendengar Sa'id bin Subaib berkata,

o*At 'U 'ti Jirii. 
',t:j,.lt- '4,ht '0,& 

"omng-omng menerima harb

ghanimah sebesar seperlima bagian."Hadits ini Mursal. Dan

diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dari Nafi' dari Ibnu Umar

berkata, Jei J\ tf *j *v \, & l, J:h U6. 'Rasututlah

shallallahu alihi wasalam mangadal<an perjalanan ke Najd dan sayaikut

serta dalam perjalanan ifu, dan kami mendapat nikmat yang banyak, lalu

kami dibagi harta rampasan perang masing-masing satu ekor unta.

Kemudian katni mendahulukan Rasulullah $ maka Beliau membagikan

ghanimah kepada kami, masing-masing diben 12 ekor unta setelah kami

331 6u61b ini diriwayratkan oleh Al Buktnri, Mtrslim dan Ahmad
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menerima seperlinn baqian. IGmi tidak berhitung dengan apa t/ang
telah beliau berikan kepda kami dan apa tmng telah Beliau perbuat.

Sehingga masing-masing kami tetah mendapatkan 13 unta dengan harta

rampasan." Hal ini menunjukan bahwa harta rampasan erang

merupakan pokok dari ghanimah. Diriwayatkan oleh Ziyad bin Jariyah

dari Hubaib bin Maslamah berkata, ,y *i *V ht & &' ,4, ot*
.rt

*t 9 eU! PdJt 9'$tt,.Aku menyaksikan Nabi i$ menbagi harta

mmpasan perang diawal mendapatkannSa dan kernudian dibagi lagi

setelah kernbali pulang."332

Hadits ini dengan jelas menunjukkan pembagian harta rampasan

perang merupakan pokok dari ghanimah, dan mengandung pefunjuk

unfuk lainnya. hadits yang diriwayatkan oleh Hubaib ini menerangkan

bahwa, Rasulullah $ membagikan harta mmpasan pemng seperernpat

setelah sebelumnya dibagikan seperlima baglan dan sepertiga setelah

seperlima bagran setelah kernbali pulang." Hadits ini mengandung

maksud, membaginya setelah sebelumnya telah menerima seperlima

bagian dan bila telah kernbali pulang maka menerima sepertiga bagian

setelah sebelumnya telah menerima seperlima bagian, maksudnya

membaginya dai 4/5, Abu Daud. hadits hnu ishaq termasuk Sharih

atau tingkatannya termasuk seperti Sharih.

Hadits yang berkaitan permasalahan amal, dan hal-hal yang

menyebabkan ada atau tidak adanya mudharad didalamnya. dan

merniliki pembahasan yang rinci serta sisi yang berkaitan diantaranya,

bahwa pembagian turfuk keinginan mendapatkan tambahan dari amal,

risiko bahaya dan kesungguhannya. Dan hal tersebut masuk dalam hal

jihad di di jalan Allah, kecuali bila hal tersebut tidak memudhamtkan

332 Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari Hubaib dari
Maslamah.
Dikatakan kepadanya, Disebut Hubaib karena banpk terjadi peperangan dengan
mereka. Ia merupakan sahabat senior, ia meriwayatkan haditsnya dari Ubadah bin
Ash-Shamit, Diriwayatkan At-Tirmidzi dan hnu Majah, juga lbnu Hibban.

643IhkamulAhkam



mereka. Semoga hal itu yang diperbuat Rasulullah # ke mereka. Dalam

dalil tersebut tidak ada keraguan lagi tentang maksud-maksud yang

timbul tentang hal yang berkaitan dengan keikhlasan, permasalahannya

hanya pada penenfuan dan mengelompokan sesuafu

mudharat yang menghalangi tercapainya fujuan.

ht*Ut,f - ,,*9,. i' * - ,;; €j * -ryr
,r'"-1, ty*r' qL l; ;7 :Jv *:t $L

423. Diriwayatkan dari Abi Musa -Abdullah bin Qais-, dari

Nabi S, beliau berkata, "hmng siapa 5nng mengangkat senjata kepada

kami, mal<a dia bul<an dari kelompok kami."333

Penielasan:

Redaksi "mengangkat senjata" bisa mengandung maksud

sebaliknya, dan termasuk benfuk kinayuh atau makna terselubung

diantaranya yaitu memerangi, dan maksud dalam hadits tersebut

mengisyaratkan tentang maksud untuk memerangi, bisa dipahami dari

qarinah atau hubungan kalimatrya dengan kalimat sesudahnSra yaifu,

(E muknanSn kami kaum muslimin, berikuhya perkataan, q'rAI
maknanya bukan termasuk kaum kami, ada beberap benhrk lnng sam

dengan ini dan bufuh ta\,vil atau pernberian makna sebenamya yang

sesuai. Sebagaimana perkataan Rasulullah &, q ;JI 'F U
maknanya, barangsiapa yang mencuri maka dia bukan dari kaum

kami,33+ di sini dikatakan maksudnya yaifu, bukan seperti apa yang

333 gu611t ini diriwayatkan oleh Al Bukhari ditempat gang berbeda dengan lafazh ini,
demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, An-Nasa'i, Tirmidd dan hnu majah.

334 Redal$i lengkapnyn adalah, rr--1r.1uii;ir:*iV'Pemabuk dan penipu

tempahrln dinemka." Hadits ini dirfuvayatkan oleh Ath-Thabarani dan Abu Nu'aim
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kami contohkan atau bukan seperti jalan yang telah kami ajarkan atau

makna semisalnya. Jika hadits tersebut seperti apa yang

telah kami sebutkan, lalu menunjukan tidak keluamya pelakunya dari

islam, maka dalam hal ini kami harus masih mencari takwil yang tepat

lagi.

,yl3 A ::fJ-,) #

,k yt Jh ,l' :Ju & hr ,set ey dj * -t\t
.iU, 

"F.ui-: 
}#',j.t" ,laot;.1 'rtd- ,,y')t f *:, ;r. \tt

A
dtt;* lnt Jy, iui ti,r W e U; Ul

.*t,b ,f ';,rfit ,.1 it't-| ok
424. Diriwayatkan dari Abu Musa r{$, dia berkata, "Flasulullah

$ pemah ditanya tantang sorang lelaki Snng berperang karena berani,

fanatisme, dan Riya, manakah yang dilakukan di jalan Allah? beliau

menjawab, 'hrangskp untuk meninggil<an l<alimat allah,

maka dia berjuang di jalan Allali.ns3s

Penielasan:

Hadits ini menunjukan tentang wajibnya ikhlas dalam berjihad.

Bahasan tentang berperang dengan gagah berani, semangat dan diiringi

dengan riya, hal itu fidak masuk dalam penjelasan hadits diatas.

Riya adalah antonimnya ikhlas, karena keduanya tidak mungkin

dipersahrkan.Yang aku maksudkan adalah berperang karena Allah, dan

yang terlihat dan nampak adalah karena manusia.

dalam kitab Al Hillnh dari hnu Mas'ud, dan diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari
Abu Hurairah.

3s5 gu611r ini diriwayatkan oleh Bukhari di beberapa tempat, Muslim, Abu Daud, An
Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majnt.
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Redal$i ,AA:,,)). igft "berperang dengan gagah berani"

mengandung beberapa makna, 5nifu,

Pahma, alasan 5rang dimilild oleh pelaktrr5n masuk dalam

maksud pernbunuh, artin5n bahwa seseorang berperang unhrk

memperlihatkan keberaniannya dan hal ini tenfunya menaftkan

keikhlasannya.

Kdua, gagah berani berfungsi sebagai alasannSn unfuk

berperang tanpa masuk dalam maksud berperang, seperti lolirnat ,rli(
yi{ @i" memberi karena sifat dermawannya), .#. (yri {aia tiauf

berderma atau memberi karena kebakhilannya) d*, lii,
merryakiti orang lain karena prilaku buruknya).

Ini hanya karena dia tidak boleh menjadi tujuan pertanyaan dan

tidak pula perendahan. Sebab, keberanian seorang pejuang di jalan

Allah muncul karena dia mernang berani, bulon berrnalsud unfuk

menunjukkan keberanian. Selain ifu, malsud mernperlihatkan

keberanian tidak masuk dalam argumentasi.

Ketiga, maksud dari redaksiYq3J.yti "dia berperang karena

kebemnian" adalah berperang karena dia adalah orang yang berani saja.

Ini tentunya bukan makna yang kami kernukakan sebelumnya, sebab

ketiga kondisi tersebut merupakan kondisi !/ang difujulon unfuk

memperlihatkan keberanian, kondisi yang dituiukan untuk meninggikan

kalimat Allah &, dan kondisi berperang lantamn berani. Hanya saja

pelakunya tidak bertujuan meninggikan kalimat Allah dan

rnerhperlihatkan keberanian.

Inilah yang mungkin, sebab keberanian lnng muncul secara

spontan dalam perang sernentara ifu mempakan sikap baperang

dengan segera, memulai peperangan dengan tabiatTya, dan terkadang

!p. aiT 6ia
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pelakunya tidak bisa menghadirkan dua kondisi, yaifu berperang unfuk

selain Allah atau meninggikan kalimat Allah &.

Yang lebih menjelaskan perbedaan keduanya adalah, makna

yang kedua, yaitu tidak menafikan adanya sebuah fujuan, karena dia

dikatakan, dia berperang untuk menegakkan kalimat Allah &, karena

dia adalah seorang pemberani. Dia dikatakan riya, karena juga dia

seorang pemberani. Sedangkan sifat pengecut menafikan pemng.

Sementara makna yang ketiga, menafikan tujuan sebab dia berperang

dengan tujuan menampakkan keberanian tanpa ada embel-embel yagn

lain.

Pengertian hadits ini adalah seseorang dikatakan berperang di
jalan Allah & apabila dia benar-benar berpemng untuk

memperjuangkan kalimat Allah meniadi lrang paling tinggl dan

dfiunjung. Sebuah perjuang tdak dikatakan di ialan Allah kalau tidak

bertujmn seperti ifu.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah, perang ynng ditqukan

untuk niat dan malsud Snng disebutkan di atas tidak diperbolehkan,

sedangkan perang untuk menegakkan kalimat Allah sebagi kalimat Snng

paling tinggi dan dijunjung merupakan syamt mutlak.

Kami pun telah menjelaskan perbedaan kedua makna tersebut.

Kami mengernukakan bahwa pengertian hadits tersebut adalah

penetapan syarat, namun kalau kita berpendapat seperti ifu, maka tidak

selayaknya kita mempersempitrSa, dengan menetapkan syamt adanya

sifat berani pada saat mulai berpemng, bahkan permasalahannya

menjadi lebih luas dari ini. Namun kami hanya membatasinya dengan

maksud atau tujuan urnurn agar seseorang terjun berperang dan ifu
dilakukannya dengan niat menegakkan kalimat Allah &.

Yang memperkuat hal ini adalah hadits shahih yang

menyatakan, id, e q.fi *"? 'ttq, )+6*. Lft "6ugi seorang
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pejuang Islam dicatatkan untuknya pahala jalan dan minumnya kudanya

di sungai" tanpa ada tujuan melakukan hal ifu, karena tujuan pertama

adalah berjihad secara nyata. Hal itu tidak disyaratkan dalam tindakan

yang sifaturya parsial (uz'i).

Kedua makna ini memang merniliki perbedaan, namun makna

yang paling dekat bagi kami seperti yang telah dikemukakan bahwa

tidak ada syarat menggandengkan fujuan dengan perbuatan pertama

yang dikhususkan setelah tujuan itu dinilai shahih dalam berjihad

menegakkan kalimat Allah untuk menghilangkan permasalahan dan

kesulitan, karena kondisi sangat menakutkan adalah kondisi kaget dan

tercengan, dan itu kadang terjadi saat kita lalai. Oleh karena ifu, unfuk

bisa menghadirkan kesiagaan yang konsisten dalam wakfu tersebut

merupakan sesuatu yang sulit dan mernbebani.

Hadits ini sebenarya menjelaskan bahwa seomng pejuang Islam

di jalan Allah adalah orang beriman yang berjuang untuk menegakkan

kalimat Allah sebagai kalimat yang paling tinggi dan yang dijunjung.

Pejuang yang mencari pahala dari Allah dan kenikmatan 5ang abadi

adalah pejuang yang berperang di jalan Allah. Yang menguatkan hal ini

adalah perbuatan sahabat, yaifu Amr bin Al Hammam. K€fika itu dia

mendengar Rasulullah $ bersabda, ,p\\tj gttttLJt W? * ayf;j
"Bangkitlah menuju suga gng luasnSa sqerti langtt dan bumi."

Mendengar itu, Amr bin Al Hammam pun langsung membuang kurma

yang ada di tangannya, kernudian berperang hingga menernui ajal.

Ini artinya bahwa seorang pejuang berperang unfuk mernperoleh

palml surga, dan semua ajaran ryariat menetapkan bahwa perbtratan

yang diniatkan unfuk memperoleh surga adalah perbuatan yang shahih

dan tidak memiliki cacat. Sebab tujuan Allah & menyebutkan sifat surga

dan ganjaran yang disediakan-Nya bagi manusia adalah merangsang

manusia untuk berbuat dan bemmal. Sangat tidak mungkin kalau Allah
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S merangsang manusia unfuk berbuat dan beramal unfuk mendapatkan

pahala dan ganjaran, sementara yang disodorkan-Nya cacat.

Kalau memang seorang pejuang yang berperang unfuk

mendapat pahala Allah dan surga adalah pejaung di lalan Allah, maka

konsekuensinya adalah dua pilihan, yaitu (a)menambahkan hal lain pada

tujuan ini -yaitu berperang untuk menegakkan kalimat Allah- dan yang

sama dengannya, seperti p€rang unfuk mernperoleh ganjaran Allah; dan

(b) maksud dari pemyataan dan konteks kalimatnya adalah untuk

menjelaskan bahwa tujuan tersebut menaftkan perang di jalan Allah.

Pertan5nan yang muncul adalah, berkenraan dengan perang yang

dilakukan dengan tujuan tersebut, dan perlu adanSn penjelasan bahwa

itu di jalan Allah atau Udak?

Jawaban yang muncul dari rnal$ud pertanyaan ifu, yaitu setelah

menjelaskan penafian tujuan-tujuan beriihad di jalan Allah, bahwa

menenggakkan kalimat Allah & adalah perjuangan di jalan AIIah. Jalan

Allah di sini tidak ditujulon untuk mernbatasi, dan tujuan gnng lain di

jalan Allah fidak menafikan keikhlasan, seperti berjuang untuk

mendapatkan pahala. Wallahu A'bn.

Redaksi ,b, i,;iit "Berjuang karena didorong oleh rasa

fanatisme" merupakan sikap hati, yang bisa ditujukan pada pelaku

secara muflak dan bisa juga pada malsud hadits dan makna kalimat.

Jika demikian maka p€rang di jalan Allah yang dilakukan mengandung

unsur cacat atau cela, bisa karena pelakunyn bemmalih ke sikap

fanatisme dan menjauh dari tujtnn menegakkan kalimat Allah; dan bisa

juga karena pelakun5n berpartisipasi dengan membawa sesuafu yang

membuat keikhlasan menjadi cacat.

Seperti yang diketahui bahwa yang dimaksud dengan fanatisme

di sini adalah fanatisme kepada selain agama Allah. Dengan dernikian

terlihat jelas sisi kelernahan pendapat Zhahiriyyah di beberapa tempat.
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Terbukti pula bahwa suafu pemyataan atau perkataan digunakan

sebagai dalil dari maksudnya berdasarkan indikasi, konteksnya, dan

makna dalil yang keluar dari malsudnya.

Apabila ada yang mengatakan, bagaimana jika aku menggiring

redalrsi tblail). #tt "Dia be,rperang karena berani" pada makna

menunjukkan atau memperlihatkan sikap berani, lalu apa manfaat dari

redaksi 'rUt 
&.6-"Dia berperang karena riya"?

Menurutku, bisa saja 5nng dimaksud dengan riya di sini adalah

memperlihatkan fujuannya ingin memperoleh ganjaran atau pahala

Allah &, bersegera melakukan perbuatan baik, dan mengorbankan diri

trntuk memperoleh keridhaan Allah. Kebalikan dari sikap

memperlihatkan keberanian adalah berperang unfuk kepentingan atau

fujuan duniawi (materi, wanita atau jabatan), seperti keinginan

memperoleh pujian dan sanjungan oftrng terhadap dirinp sebagai sosok

yang berani. Kedua fujuan ini tentunya be,rbeda. Buktinya, orang Arab di

masa jahiliyah berperang karena fanatisme suku dan mempertontonkan

keberanian yang dimilikinya, narnun mereka tidak mempunyai tujuan

riya dengan memperlihatkan keinginan memperoleh pahal Allah dan

akhirat. Jadi, kedua tujuan itu sangat berbeda.

Selain ifu, perang !,ang dilakukan karena didorong oleh

fanatisme suku atau golongan sangat berbeda dengan perang yang

dilakukan karena keberanian dan riya. Sebab perang yang dilakukan

karena didorong oleh keberanian bertujuan untuk mendapatkan pujian

lantamn sifat beraninya dan ifu merupakan tonggak yang menguatkan

seorang pejuang. Sedangkan perang yang dilakukan karena dorongan

fanatisme kadang tidak seperti itu dan kadang pula seorang penakut

berani berperang karena fanatisme terhadap sukun5n atau ikatan

persaudaraannya. Wallalahu A larn.
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KITAB MEMERDEKAI#\N BUDAK

it Jt-, "of l4Z ?nt '*it ';J i l' + '* -tr o

*i" d oK ,*.' G,'i g;',i"1 '; ,Su',rj {'\t -r*
# ,yr |&24 tikT *Llt ,Jb 4 *L ?I ,#r ,y-

Jf t1 +',* ";i"lyt ,f:flt

425. Diriwayatkan dari AMullah bin Umar rg, bahwa *rr,*
$ bersabda, "Elamngsiap menqdelalan budak 3ang diniliki bqsama

(dua omng), kernudian onang jang hrgin mqtqde*al<an budak itu
mempun5ai harb lebih unfuk menbeli budak itu secara ufuh, maka

bagian Snng lain itu dihargai dangan nilai png adil. Lalu mitmryn diberi

hgiannSa, budak itu dimeilekakan. Namun kalau tidak

(metnpu4ai harb gng cukup), male dk mqnerdekakan bagian yang

dimilikin5a dari budak tqsebutos%

s35 HR. Al Bukhari di beberapa ternpat dengna redal$i yang berbeda, Muslim, Abu
Daud, Ar.Nasa'I, At-Tirrnldd, hnu ltdaiah, Ahrnad dan Ad-Daraquthni.
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Penielasan:

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hadits ini, yaitu:

Pertama, kata g,r "barangsiapa" menunjukkan makna umuln,

sehingga bisa dimaknai dengan masuknya jenis atau ragam oftIng-orang

yang memerdekakan dalam ketetapan hukum yang dikemukakan,

seperti orang yang sedang sakit.

Ulama berbeda pendapat dalam masalah orang yang ingin

memerdekakan budaknya namun masih dalam kondisi sakit. Menurut

ulama madzhab Syafi'i, apabila bagiannya lebih dari sepertiga, maka

bagian mitranya dihargai dengan nilai ynng sesuai, lalu dia boleh

memerdekakan budak tersebut. Sebab, transaksi yang dilakukan oleh

orang yang sedang sakit terhadap bagian sepertiga hartanya ifu seperti

toansaksi yang dilakukan oleh orang sehat terhadap sexnua harta yang

dimilikinya. Dinukil dari Ahmad bahwa bagian mitanya tidak dihargai

dengan nilai yang sesuai dalam kondisi sakit.

Qadhi Al Jamaah -Abu Al Walid bin Rusyd Al Maliki dari Ibnu

Al Majisyun dari Al Maliki5ryah- tentang orang yang mernerdekakan

bagian dari budak dimilikinya bersama mitranya yang sedang sakit,

bahwa bagian harta mikanya hanya boleh dihargai dengan nilai yang

sesuai dari modalnya, kalau dia memang sehat. Tapi kalau tidak sehat

maka bagian sepertinya tidak dihargai dalam safu kondisi, lalu orang

yang memerdekakan budak tersebut boleh memerdekakan bagiannya

dari budak tersebut saja.

Seperti yang telah kami kemukakan, perkara yang masih bersifat

umum perlu dihargai, dan pen-takhshishannya kepada bagian sepertiga

Dalam riwayat Ad-Damquthni disebutkan tambahan, ',4.U'6i: 'dan dia

memerdekakan bagiagr yrang tersisa." Hadits ini memiliki bebempa riwayrat yang
dijelaskan oleh lmam Majduddin hnu Taimiyyah dahm Munhqa Al Akhbar.
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digali atau disimpulkan dari dalil yang menegaskan pengkhususan

transaksi yang dilakukan orang yang berada dalam kondisi sakit dengan

melakukan donasi dalam bagan sepertiga.

Kdua, Sifat umum dalam hadits di atas mencakup muslim

maupun non muslim. Madzhab Maliki mengernukakan perincian dalam

masalah ini, yaitu apabila kedua mita yang salna-sama memiliki satu

budak, dan budak ifu sendiri non muslim, maka mereka tidak harus

melakukan penaksiran harga, namun apabila kedua mitra tersebut

muslim sedangkan budak yang dimiliki bersama itu non muslim, maka

penaksiran harga dilakukan. Apabila salah satu dari mitra tersebut

muslim sedangkan mitra lainnya non muslim, kemudian si muslim ingin

memerdekakan bagian png dimilikinya dari budak bersama itu, maka

digenapkan, baik si budak yang dimerdekakan itu muslim maupun

dzimmi. Apabila si kafir mernerdekakan bagiann5ra dari budak tersebut,

maka para ulama berbeda pendapat dalam penaksiran harga menjadi

tiga madzhab, yaifu mengukuhkan, manafikan, dan membedakan antara

budak muslim dan budak dzimmi. Apabila keduaduanya sama-sarna

non muslim, sedangkan budak yang dimiliki bersama ifu muslim, maka

ada dua riwayat dalam halini. Madzhab Hanbali pun memiliki dua sudut

pandang ulamanya tentang masalah orang non mulsim yang

memerdekakan bagian ynng dimilikinya dari si muslim, apakah Wsraa
pada sisanya?

Penjelasan rinci yang kami kemukakan ini bermakna

pengkhususan benfuk 5nng sebelumnya urnum. Salah satunya adalah

apabila semua majikan budak tersebut non muslim, dan sebabnya adalah

seperti yang dilelaskan oleh mereka bahwa tidak ada kaitannya dengan

pihak non-muslim dalam kasus-kasu hukum far'iyyah yang khusus. Yang

lain adalah, apabila pihak yang memerdekakan adalah non-muslim,

menunrt madzhab yang berpendapat bahwa tidak boleh ada penaksiran

harga, atau juga tidak ada penaksiran apabila budaknya non-muslim.
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Pendapat pertama ini melihat bahwa pihak yang ditetapkan

unfuk menaksir harga adalah non-muslim, karena tidak ada kewajiban

melaksanakan ketetapan hukum far'iy7ah Islam baginya. Sedang

pendapat kedua melihat bahwa penaksiran harga dilakukan apabila

budaknya muslim karena memiliki kaitan dengan hak pemerdekaan

muslim. Pendapat ketiga melihat bahwa apabila kedua majikan ifu non-

muslim, sementara budak yang dimilki bersama muslim berdasarkan

satu pendapat, dan sebabnyn seperti yang telah dikemukakan, yaitu

keterkaitannya dengan hak pernerdekaan budak muslim.

Perlu diketahui bahwa pengkhususan ini apabila disimpulkan dari

kaedah kulliySnh, tanpa didasarkan pada nash tertenfu, maka perlu

disepakatai dahulu dan mengukuhkan kaedah tersebut dengan dalil.

Apabila pengkhususan tersebut didasarkan pada nash tertentu, maka

perlu ditinlau lagi segi maknanya bersamaan dengan makna umurn

tersebut. Begifu juga dengan aspek penyingkronan antara keduanya

atau kontradiksi.

Ketiga, Apabila salah satu pihak yang merniliki budak bersama

memerdekakan bagiannya, sedangkan bagian budaknya digadaikan,

maka dalam kasus sarayah kepada bagian mitra menimbulkan

perbedaan pendapat di kalangan ulama Syafi'i. sifat umum secara

teksfual menegaskan makna penyamaan antara yang digadaikan dengan

yang lain. Itulah pendapat yang zhahir tapi tidak bq3itu kuat, sebab

keluar dari makna yang diinginkan oleh pemyataan, lantaran yang

dimaksud adalah mengukuhkan detasemen kepada bagian mitra atas

budak yang dimerdekakan dari kondisi seperti ifu, bukan berbarengan

dengan adanya halangan atau larangan.

Kalangan lrang berseberangan dengan makna urnurn yang

terlihat mengaku bahwa ada halangan atau larangan dari detasemen,

yaitu membatalkan hak pimilik barang yang digadaikan (murtahin) dan

menguatkannya dengan pemyataan bahwa lafazh tersebut mencakup
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gambaran adanya halangan yang tidak kuat, sebab itu bukan yang

diinginkan. Sementara pihak yang sependapat dengan makna umum

secara zhahir membantah makna ini dengan menyatakan bahwa

pemerdekaan tersebut menguat daripada pembatalan hak pemilik

barang dengan kembali pada harga atau nilai barang. Begitu juga

dengan penguaiannya terhadap pembatalan hak pimilik barang yang

digadaikan lebih utama. Apabila halangannya sudah tidak ditemukan,

maak lafazh umum tersebut dibsrlakukan seperti biasanya.

Keempat, Apabila kedm majikan pemilik budak bersama itu

mernerdekakan budakngn secara mukatabah, kemudian salah satu

mitranya memerdekakan bagiannya dari budak ifu.

Masalah ini masih merniliki kaitan dengan bahasan umum dan

khusus dalam kondisi tdak ada halangan atau kendala seperti

sebelumnya. Halangan atau kendala di sini adalah pembuatan transaksi

pemerdekaan budak se@ra mukatabah daripada mernbatalkan. Dengan

demikian muncul lagi hal baru, yaitu tata 4ijr "budak" ketika digunakan

mencakup budak yang dimerdekakan secara mukatabah, dan ini tidak

cukup dengan pengukuhan ketetapan hukum bebas terhadapnya. Sebab

pengukuhan ketetapan hukum tersebut fidak mengharuskan kata

"budak" mencakupnya ketika digunakan. Ini sebenamya adalah

ketetapan hukum lafzhi (verbal) yang disimpulkan dari dominasi

penggunaan kata. Padahal kadang jarang digunakan dan ketetapan

hukum bebas pun dikukuhkan. Inilah kondisi memasukkan individu ke

dalam cakupan kata tersebut dan cakupan kata itu padanya lebih dekat.

Kelima, apabila pemilik budak memerdekakan bagian yang

dimilikinya dari budak bersama, sedangkan bagian mitranya adalah

budak mudabbar, maka penjelasannya seperti sebelumnya dan kata ini

dalam masalah ini lebih kuat daripada budak mukatab. Oleh karena itu,

yang paling shahih dari kedua pendapat Syaf i menurut ulama-ulamanya

adalah, bagian mitan5n ditalsir nilainya. Sedangkan halangan atau
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kendala di sini adalah membatalkan hak mitra lantaran kedekatan yang

terbuka jalannya.

Keenam, pemilik budak bersama memerdekakan bagiannya dari

seorang budak wanita.

Pengambilan argument dalildalam masalah bagian mifoanya pun

telah dibuktikan kuat. Yang menghalangi pemberlakuan sifat umum di

sini adalah dia lebih kuat dari yang telah dikernukakan, sebab samyah

memberikan jaminan peralihan kepemilikan, sementara ummul walad

tidak menerima peralihan kepemilikan dari seorang pernilik ke pemilik

lainnya bagi kalangan yang melamng menjual budak wanita tersebut.

Inilah pandangan ulama Syafi'i yang paling shahih. Bagi kalangan yang

memberlakukannya pada sifat umum maka dia membatalkan halangan

ini, dimana pemerdekaan dan detasemen seperti kasus kehilangan,

sementara menghilangkan ummul walad ma,vajibkan pelakunya

memberi ganti rugi harga penjualannya. Dengan demikian penaksiran

harga jalannya seperti jalan denda barang yang dihilangkan. Ini tentunya

menghendaki pengkhususan dengan kemunculan permasalahan yang

menyebabkannya rusak atau hilang.

Ketujuh, sifat umum ifu bermakna bahwa tidak ada perbedaan

anara pemerdekaan yang telah diizinkan atau tidak diizinkan. Ulama

madzhab Hanafi dalam masalah ini membedakan antara pernerdekaan

budak yang telah diberi izin dan yang belum diberi izin. Mereka

berpendapat bahwa tidak ada jaminan kompensasi dalam kasus

pemerdekaan yang telah diizini, seperti halnya seandainya orang yang

ingin memerdekakan bagiannya dari budak bersama berkata kepada

mitranya, "Merdekakanlah bagianmu dari budak tersebut!"

Kdelapan, redaksi .iff "merdekakanlah" berrnakna bahwa

pemerdekaan ifu muncul darinya dan pilihan yang diberikan kepada pria

itu. Dengan demikian ketetapan hukum itu dikukuhkan ketika itu

menjadi pilihan dan tidak ada ketika tldak ada pilihan, baik dari aspek
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konteksnya atau pun karena sarayah bertolak belakang dengan qiyas,

sehingga di-takhshish dengan sumber nash. Atau pun memunculkan

makna sesuai yang bermakna pentakhshishan dengan pilihan, yaitu

bahwa penaksiran harga jalannp seperti jalan denda barang yang

dihilangkan atau dirusak. Dengan demikian pentakhshishan menuntut

adanya perkara yang menyebabkan kehilangan atua kerusakan.

Dalam masalah ini ada tiga tingkatan, laifu:

(a) Tidak adanya permasalahan dalam menentukan pilihan;

(b) Tidak adanya permasalahan dalam ketidakpenentuan pilihan;

(c) Tingkat yang berada di tengah-tengah tingkat pertama dan

kedua.

Tingkat pertama, menelurkan pola yang bermakna

pemerdekaan itu sendiri. Tenfunya, pola l<ata tersebut masuk dalam

cakupan hadits.

Tingkat kedua, contohngra adalah apabila seseoftmg mendapat

warisan kerabahrya, kemudian dia mernerdekakan bagian budak yang

dimiliki jenazah, maka menurut ularna madzhab Syafi'i, tidak ada

sarayah dan penaksiran harga. Itu juga yrang diriwaptkan dari sejumlah

penulis modern madzhab Malik dan Hanafi, lantaran tidak adanya

pilihan dalam memerdekakan dan sebabnya secara bersamaan.

Diriwayatkan dari Ahmad -yaitu sebuah riwaynt darinya- bahwa

bagian mibanya dimerdekakan apabila dia memang kaya. Contohnya

adalah, budak mukatab menyebabkan diriryn dalam posisi lemah setelah

dia membeli bagian yang memerdekakan dari majikannya, karena hak

kepemilikan dan pemerdekaan diperoleh tanpa melibatkan pilihan

majikan, sehingga kasusnya seperti kasus waris.

Tingkatan ketiga, apabila diternukan penyebab pemerdekaan

dengan pilihannya. Ini pun menimbulkan perbedaan la.relnya. Seperti

menguatrya memposisikan berinteraksi dengan sebab seperti
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berinteraksi dengan musabbab, contohnya menerima kerabatnya dalam

transaksi jual beli atau hibah atau wasiat. Ulama madzhab Syafi'i pun

menempatkannya pada posisi langsung. Selain ifu, ulama madzhab

Malik pun meriwayatkan pendapat yang sarna tentang pembelian dan

hibah. Menumt pendapat Malik dan Ahmad berpendpaat bahwa

pemerdekaan ifu harus sepadan sehingga sebaiknya hal ifu disetamkan

dengan budaknya.

Kqqnbilan, hadits di atas memberikan peluang memilih saat

memerdekakan. Mereka juga telah menernpatkanya seperti pilihan

karena alas an memerdekakan seperti ynng telah kami kenrukakan.

Yang tidak masuk dalam kategori ini adalah kasus yang harus dihukumi

dengan memerdekakan budak. Dengan dernikian ada perbedaan antara

pilihan yang m€ngharuskan memerdekakan budak dalam kasus itu dan

pilihan yang mauuajibkan secara zhahir.

Berdasarkan hal ini maka apabila salah safu mitra berkata

kepada rekannya, 'Aku telah menrbebaskan bagianmu," kemudian salah

safu dari mereka berdua membeli bagian mitmnya, maka hukum yang

ditetapkan adalah memerdekakan bagian budak pihak pernbeli, sebagai

benfuk sanksi terhadap pemyataannya.

Apakah itu merambat ke bagiannya? Konsekuensi yang kami

nyatakan bahwa itu tidak merambat, sebab dia tidak melakukan pilihan

yang menyebabkan dirinya wajib memerdekakan budak, tetapi dia

memilih sesuatu yang menyebabkan dihukumi secara zhahir.

Sebagian ulama madzhab Hanbali menyatakan bahwa semuanya

dimerdekakan, nErrnun pendapat ini lernah.

Kaepuluh, secara tekstual, yang dimaksud dengan

memerdekakan adalah pemerdekaan yang bersifat kontan.sdangkan
pemerdekaan yang bersifat kredit, masih diperdebatkan oleh ulama

madzhab Maliki. Menurut riwayat yang dinukil dari Malik dan Ibnu Al

Qasim, bahwa pemerdekaan budak itu ditaksir harganya saat itu juga,
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kemudian dimerdekakan dengan cara kedit. Sementara Sahnun

berpendapat bahwa pihak yang menahan boleh menaksir harganya saat

itu juga, sehingga semuanya bebas hingga satu tahun misalnya, dan

kalau mau pun dia boleh menahan dan tidak boleh menjualnya sebelum

genap satu tahun, kecuali dari pihak mibanya. Apabila periode safu

tahun telah selesai, harganya ditaksir dari awal pemerdekaan saat hari

penaksiran atau penenfuan harga.

Kesebelas, kata $',1} "Bersama atau kemitraan" asalnya adalah

bentuk mashdar yang tidak menerima pemerdekaan atau pembebasan.

Kemudian digunakan pada istilah yang berhubungan dengannya, yaitu

musytarak. Ini tenfunya mengandung makna yang tersimt dan perkiraan

makna adalah juz'un musytamk (bagran yang dimiliki bersama) atau

yang sama dengan ifu. Sebab l<ata musytamk pada hakekatnya adalah

keseluruhan satu barang atau bagian tertenfu dari barang tersebut kalau

memang ditenfukan s@ara spesifik, seperti tangan dan kaki.

Kedua belae, Hadits di atas bermakna bahwa bagian yang

dimerdekakan tidak dibedakan dengan bagian yang jumlahnya banyak

maupun sedikit, sebab ada unsur pengingkaran dalam pola kalimat

klausul (syarat).

Ketiga belae, Apabila seseorang memerdekakan anggota fubuh

tertenfu dari budak yang dimiliki bersama, seperti tangan atau kaki,

maka hadits tersebut bermakna ketetapan hukum yang disebutkan itu

benar. Perbedaan pendapat Abu Hanifah dalam masalah talak pun

berlaku di sini. Selain itu, cakupan lafazh tersebut terhadap bentuk-

bentuk itu lebih kuat daripada cakupannya terhadap bagian yang tidak

dibagikan seperti yang telah kami kemukakan, sebab bagian yang

dibebaskan secara terpisah mempakan kepemilikan bersama yang

hakiki.

Keempat belae, Arfinya bahwa budak yang dimerdekakan adalah

bagian dari kepemilikan bersama. Oleh karena ifu, apabila seseortrng
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memerdekakan janin yang dikandung seorang ibu, apakah juga

merambat pada ibunya?

Kelima belas, rdaksi ii "padanya' bermakna pernerdekaan itu

sesuai dengan bagian yang dimiliki. Contohnya *it ;t^'U ,#'et
"Aku memerdekakan atau membebaskan bagian yang aku milik dari

budak ini." Berdasarkan hal ini, maka seandainya seseorang

mengatakan, aku memerdekakan bagian mitraku, maka itu tidak

berpengaruh pada bagiannya dan tidak pula pada bagian miba tersebut

menurut dua madzhab.

Seandainya seseorang berkata kepada budak yang dimilikinya

sepanrh, 
t? 'r!*J. "Bagianmu merdeka" atau '',lfbJ. '&t "Aku

memerdekakan bagianmu," apakah digiring pada bagian yang

dimilikinya secara khusus atau bagian yang menjadi hak kepemilikan

bersama? Ulama madzhab Syafi'i berbeda pandapat dalam rnasalah ini.

Intinya, budak itu dimerdekakan, baik ifu semua bagran yang dimiliki

atau separut-yu, dan ini masuk dalam makna hadits di atas.

Keenam belas, iwayat ini menegaskan bahwa ketetapan hukum

ini berlaku pada budak pria dan begitu pula budak wanita. Hal ini

berdasarkan qiyas pada makna asil yang tidak selayaknya dibantah oleh

orang yang berakal sehat. Hanya saja memang ada hal yangn

menyebabkan budak wanita masuk dalam cakupan makna lafazh

tersebut, karena mereka berbeda-beda dalam periwayatan.

Al Qa'nabi berkata, "Diriwayatkan dari Malik, dari Naft, dari

Ibnu Umarue, pitli 4 'tentang budak laki-laki'."

Begitu pula yang disebutkan dalam riwayat Ayy,rb dari Nafi'.

Sedangkan Ubaidullah meriwayatkan dari Nafi', kemudian mereka

berbeda pendapa.
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Dalam riwayat Salamah dan Ibnu Numair disebutkan lW e
"Tentang budak laki-laki" seperti yang dikemukakan dalam riwayat Ai

Qa'nabi dari Malik.

Dalam riwayat Bisyr bin AI Mufadhdhal dari Ubaidullah

disebutkan dengan redaksi )* e. "Tentang budak pria." Sedangkan

dalam riwayat lain disebutkan dengan redaksi yang umum.

Riwayat yang paling kuat dalam masalah ini adalah riwayat Musa

bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa dia pemah berpendapat

bahwa budak laki-laki dan budak perempuan ada di antara kepemilikan

bersama. Ketika salah safu mitan5ra atau rekannya memerdekakan

bagiannya dari budak tersebut, dia berkata, "Dia wajib

memerdekakannya secara keseluruhan." Di akhir hadits ini disebutkan,

"hnu Umar memberitahukan hal tersebut dari Nabi $."
Selain itu, dalam riwayat Shakhr bin Juwairiyryah yang berasal

dari Nafi' disebutkan dengan redaksi "budak laki-laki dan budak

perempuan" fidak berbeda dari apa 5nng kami sebutkan dari riwayat

Musa. Di akhir riwayat tersebut disebutkan, "Da meriwa5/atkan hadits

tersebut secara marfu' kepada Nabi $."
Ketujuh belas. Rdaksi i6 'n otsi "sedangkan dia mempunyai

harta" kalau di awal redaksi tersebut menggunakan huruf fa', sehingga

menjadi ,lli' 'n.,lGG "kemudian dia mempunyai harta" maka maknanya

bahwa kondisi memiliki uang atau kaya menjadi tolak ukur dalam

pemerdekaan budak. Tapi kalau redaksi teresbut menggunakan huruf

waw di awal kalimat, maka maknanya adalah kondisi, sehingga perkara

itu pun seperti ifu.

Kdelapan belas, reAal<si J6'i "dia mempunyai harta" tidak

mencakup orang yang tidak mempunyai harta. Sepertri inilah pendapat

madzhab Syafi'i ketika salah seorang dua orang yang bermitra memberi
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wasiat agar memerdekakan bagian yang dimilikinya dari budak bersama

setelah dia meninggal, kemudian bagian mitua tersebut dimerdekakan

setelah wafatnya. Tidak ada sarayah meskipun semuanya keluar dari

bagian sepertiga, karena harta tersebut berpindah lantaran kernatian ke

pihak ahli waris. Saat itu orang yang meninggal tidak lagi memiliki harta

dan tidak ada penentuan harga bagi orang 5Bng tidak memiliki harta

sedikit pun saat pelaksanaan pembebasan bagian budak yang

dimilikinya. Begitu pula kalau seseorang merniliki semua budak,

kemudian dia memberi wasiat unfuk memerdekakan sebagian dari budak

teresbut. Ketika budak ifu dimeredekakan maka tidak sampai merambat.

Hal yang sama pun terjadai ketika salah satu mitra yang memiliki budak

bersama memerdekakan bagiannya dari budak ifu secara mudabbar,

kemudian dia berpesan, "Kalau aku meninggal, maka bagianku yang ada

padamu bebas." Ini sernua berlaku pada kasus yang kami kemukakan

bagi kalangan yang berpendapat seperti itu. Madzhab yang zhahir

dikalangan ulama Maliki ada yang menyatakan, redaksi "apabila aku

meninggal maka bagianku yang ada padamu bebas" tidak merambat ke

yang lain. Ada juga yang berpendapat, bahwa harganya ditentukan

dalam bagian sepertiga, dan menjadikann5a sebagai orang yang kaya

setelah kematian menjeniput.

Kaembilan belas,l<ata !;ir '5rgu atau nilaiu disebutkan dalam

riwayat ini secara mutlak, dan maksudnya adalah, nilai atau harga

karena kata ini berarti apa yang digunakan untuk membeli barang.

Selain itu, yang diharuskan adalah membayar dengan nilai bukan

dengan harga. Dalam riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal dari Ubaidullah

menjelaskan dengan tegas bahwa "Sesuatu yang mencapai harganya,

dibayarkan dengan nilai yang sesuai." Dalam riwayat Amr bin Dinar dari

Salim, dari ayahnya menyebutkan, "Budak mana pun yang berada di

antara dua orang pemilik, kemudian salah satu mitra tersebut

membebaskan bagian yang dimilikinya dari budak tersebut, sedangkan

dia adalah orang yang marnpu atau kaya, maka harga budak tersebut
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dibayar kepada mitranya dengan nilai yang paling tinggi, tanpa ada waks

dan syathath."

Dalam riwayat Ayyrb disebutkan, "Barangsiapa memiliki harta

yang melebihi harga budak tersebut (maka dibayar) dengan nilai yang

sesuai."

Sementara dalam riwaft Musa disebutkan, "harga budak itu

dibayar dan hartanya dengan nilai yang sesuai."

Riwayat ini menjelaskan bahwa mdksud dari tsanan adalah nilai

atau harga.

Kdua puluh, redaksi #t'CrA ei 6 "nilai yang mencapai harga

budak tersebut" menunfut adanya pengaitan hukum dengan harta yang

mencapai harga budak. Apabila harta itu fidak mencapai harga

keseluruhan, namun hanya mencapai separuh nilai atau harga bagian

budak, maka dalam sarayah ada dua pandangan ulama madzhab Syafi'i.

ini juga bisa digunakan sebagai dalil atau argumen bagi kalanga yang

fidak berpendapat detasernen dengan konteks redaksi ini. Yang

menguatkannya adalah dalam detasemen adalah pembagian

kepemilikan mika. Namun pendapat yang paling shahih menurut ulama

madzhab Syafi'i adalah, detasemen pada kadar png dimampui, sebagai

bentuk pencapaian kebebasan sebisa mungkin. Pernahaman seperti ini

lernah.

Kedua puluh ntu Apabila seseorang memilik harta yang

mencapai harga total budak, namun dia masih mempunyai utang yang

nilainya sama dengan harga budak s@ara keseluruhan, bahkan lebih

dari harga budak tersebut, maka apakah ketetapan hukum tentang

saraya dan penenfuan hargu valid?

Dalam masalah ini ada perbedaan pendapat berkaitan dengan

perkara utang menghalangi mengeluarkan zal<at. Sisi kesamaan antara

kedua kasus ini adalah, partisipasi mereka berdua dalam kondisi
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keduanya adalah kewaijban kepada Allah, sementara mereka juga

mempunyai keulaijban kepada manusia.

Hadits ini digunakan sebagai dalil atau landasan hukum bagi

kalangan yang berpendapat bahwa utang tidak bisa menjadi penghalang

seseorang mengeluarkan zakat. Ini disimpulkan dari teks. Bagi kalangan

yang berpendapat bahwa utang adalah penghalang unfuk mengeluarkan

zakat, mengkhususkan kasus ini dengan halangan atau kendala yang

digunakna oleh pihak lawan. Sementam ulama madzhab Maliki

berpegang pada pendapat mereka bahwa orang yang merniliki

tanggungan utang sejumlah harta yang dimilikinya, maka dia masuk

dalam kategori orang 5rang kesulitan finansial.

Kdua puluh drla Hadits ini menegaskan bahwa meskipun pihak

yang memerdekakan bagiannya dari budak bersama fidak dapat

memenuhi nilai bagian mihan5aa, maka bagian mitranSn itu tetapa

ditentukan nilainln, walaupun dia tdak lagi merniliki 3nng lain. Ini adalah

pendapat yang zhahir. Ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa

mereka mengeluarkan bahan makanan hari ifu dan bahan rnakanan

omng-orang png menjadi tanggunganryn, seperti pakaian dan ternpat

tinggal. Sedangkan ulama madzhab Maliki masih berbeda pendapat.

Ada yang berpendapat mengikuti bahan makanan beberapa hari dan

pakaian seperti halnya utang png menjadi tanggungann5ra. Rumah dan

pekarangannya diiual.

Asyhab yang merupakan ulama Malild berkata, "Yang disisakan

unfuknya adalah pakaian gang menufupi aurat untuk digunakan shalat."

Kdua puluh tiga Ulama berbeda 
'pendapat 

tentang waktu

teriadi pemerdekaan atau pembebasan saat syamt sarayah terpenuhi.

Ulama Syafi'i terpecah menjadi tiga pendapat, y'aifu:

(a) Ini adalah pendapat yang paling shahih menurut ulama-

ulamanya, bahwa pemerdekaan itu terjadi pada waktu
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memerdekakan budak. Ini adalah riwayat Snng berasal dari

Malik.

(b)Pemerdekaan tidak terjadi kecuali setelah menyelesaikan

bagian mitranya. Ini adalah pendapat yang zhahir dan

madzhab Malik.

(c) Tergantung kondisi. Apabila omng yang mernerdekakan

bagan budaknya itu telah menyelesaikan harga bagian

mitranya, maka pernerdekaan ifu terjadi saat memerdekakan,

jika fidak maka dia belum mernerdekakan.

Redaksi hadits yang disebutkan pun beragam menurut para

periwayat; ada yang dinilai kuat menurut rnadzhab Malik, ada juga yang

zlzahir menumt madzhab Syafi'i, bahkan ada lrang
berdekatan.

Redal$i riwayat-riwa}lat tersebut menegaskan pendapat yang

dikernukakan oleh Malik, dan digunakan sebagai dalil unhrk madzhab

ini. Sebab mengandung keterafumn penenttran harga pernerdekaan

bagian budak bersama, urutan pemberian dan pembebasan bagian yagn

tersisa unfuk ditentukan nilainya. Urutan ini berada di antara pemberian

dan pernbebasan sisa bagian unfuk ditentukan harganln.

Penentuan harga atau nilai budak bisa kembali pada urutan

keberadaan atau urutan giliran, narnun yang kedua ini fidak benar sebab

pembebasan bagian yang tersisa dari budak tersebut sama dengan

pemerdekaan yang pertama. Atau dengan pemerdekaan pertama atau

terakhir.

Apabila yang dimaksud dengan penenfuan harga adalah perkara

yang ditenfukan nilainya oleh hakim, sedangkan ynng dirnalsud dengan

orang yang ditentukan nilainya adalah pihak yang terakhir

keberadaannya dari pemerdekaan bagian dan samyah secara

bersamaan, maka pemerdekaan bagian mitranya ifu tidak menjadi upah
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untuk penentuan harga dalam wujud, padahal redaksinya secara tekstual

mengarah kepada hal tersebut.

Apabila yang dimaksud dengan penenfuan harga adalah

kewajiban menentukan harga bersamaan dengan makna kiasan di

dalamnya, penenfuan harga dengan penafsiran seperti ini bersamaan

d4an pemerdekaan pertama lebih didahulukan dari pemberian dan

pembebasan sisa bagian, maka pembebasan sisa bagian tidak tertunda

dari penenfuan harga. Namun penundaan tersebut berdasarkan indikasi

yang ditunlukkan oleh redaksi secara zhahir.

Apabila yang kedua batal maka yang pertama dikedepankan,

yaifu pemerdekaan sisa bagian kembali pada urutan keberadaan, yakni

penenfuan harga yang terlebih dahulu dilakukan, kemudian pemberian

dan pemerdekaan sisa bagian. Inilah maksud madzhab Maliki.

Hanya saja yang tersisa dari masalah ini adalah kemungkinan

redaksi $&j diathafkan kepada kata it' "nilairrya ditentukan", bukan

kepada kata upf 'Diberikan," sebab pengakhiran pemerdekaan sisa

bagian tidak harus pada pernberian, dan tidak pula keberadaannya tidak

harus dalarn safu tingakatan. Oleh karena ifu, Anda harus melihat

kembali rnaksud atau makna yang paling rajih, yaifu mengaitkan kata

opjkepada i]i atau u!if.

Yang paling kuat adalah riwayat Amr bin Dinar yang berasaldari

Salim, dari ayahnya, karena di dalam riwayat tersebut disebutkan, bf

i:rt'j , i^':, 1j t, t W ,ti \l ,y,g1r e\,e ?:g- Utt t:rdi i,&
'e # b ryU. "kernudian dia adalah orang yang mampu, maka

hartla bagian budak mitranya ditentukan dengan nilai yang paling tinggi,

atau dia berkata: nilai yang tidak ada waks dan s5nthath, lalu bagian

mitranya ifu ditentukan lantas dimerdekakan". Setelah ini periwayat
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menyebutkan kata p "k"mudian" yang menunjukkan makna urutan

memerdekakan terhadap pemberian dan penentuan harga.

Sedangkan yang menegaskan pendapat yang zhahir dari

madzhab Syafi'i adalah riwayat Hammad bin Zaid yang berasal dari

Ayyt b, dari Nafi', dari hnu Umar, )Ar'ry'n oS I ,f.b C { tVl|*t'e;
W '# )fi, {{,,r'^4 #- 6 "Barangsiapa memerdekakan bagiannya

dari budak yang dimiliki bersama, dan dia mempunyai harta yang bisa

digunakan untuk membayar harga bagian mitranya dengan nilai yang

sesuai, maka dia boleh mernerdekakan."

Adapun riwayat Bisyr bin Al Mufadhdhal yang berasal dari

Ubaidullah disebutkan, ,y e['oi'ot ,ik 'riO Ui ;+ e'i k't',*i ",i

Ft 6.t:*1 y;&? {gg {b'rry * ?:;t-,:,ii {L 6 Jcir ;y'U
ili "Burungsiapa memerdekakan bagiannya yang dimiliki dari budak

bersama, maka dia memerdekakan budak ifu secara utuh. Apabila pihak

yang memerdekakan bagiannya dari budak ifu merniliki harta yang bisa

digunakan untuk membayar harga budak itu, maka harta bagian

mitranya ditenfukan dengan nilai yang sesuai. Lalu bagian mitranya

dibayarkan dan jalannya pun dibebaskan."

Redaksi ,lS 6 rii "Muku dia memerdekakan budak itu secara

keseluruhan" yurrg digunakan oleh ulama ma&hab Syafi'i sebagai dalil

atau landasan hukum secara teksfual menunjukkan makna konsekuensi

memerdekakan budak ifu secara ufuh untuk bisa membebaskan

bagiannya. Sedangkan redaksi bagan terakhimya mempakan dalil yang

menguatkan pendapat madzhab Maliki, karena disebutkan !:* q i:A-

gU "*uku harga budak yang dimiliki mitranya ditentukan dengan nilai

yang sesuai lalu dibayarkan" sehingga pemerdekaan bagian mitranya

diikutkan unfuk penentuan harga, Ialu nilai tersebut diserahkan kepada
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mitranya setelah penentuan harga. Setelah ifu pembebasan dilakukan

dengan redaksi yang menggunakan huruf waw.

Dalam masalah ini aku melihat bahwa jalur periwayatan dan

sumber periwayatan perlu dilihat. Apabila riwayat-riwayat tersebut

berbeda dalam safu sumber periwayatan,maka kami mengambil yang

lebih banyak sumber periwayatannya atau yang lebih terpelihara, lalu

kami melihat maknya yang paling dekat dengan maksud, lantas

diterapkan.

Riwayat yang paling kuat untuk madzhab Maliki adalah riwayat

yang menggunakan kata p "kemudian"; riwyat yang paling kuat untuk

madzhab Syafi'i adalah riwayat Hammad, dan redaksinya berbunyi, gr

W '# )fit #.'{b eL 6 Jriir n 'i os2 * C 'n U ',*t

"barangsiapa mernerdekakan bagran yang dimilikinya dari budak

bersama, sedangkan dia merniliki harga yang bisa digunakan untuk

mernbayar harganya dengan nilai yagn sesuai, maka dia boleh

memerdekakan", namun ini menunjukkan makna bahwa malsudnya

adalah apa yang dimilikinya untuk memerdekakan atau bahwa

pemerdekaan itu telah wajib bagiany dan direalisasikan.

Sedangkan permasalahan dia wajib melaksanakannya

mempertimbangkan faktor percepatan saragnh atau pemberhentian

pelaksanaan, maka ifu dimungkinkan. Apabila kondisinya seperti ini,

maka yang wajib dilakukan adalah melihat dalil yang paling kuat dan

yang paling jelas indikasi maknanya. Setelah itu melihat jeda waktu

pemerdekaan dari penenfuan nilai dan pemberian atau makan tekstual

kata-'$f adalah pelaksanaan pemerdekaan. Ini dilakukan setelah apa

yang kami kemukakan berupa mempertimbangkan perbedaan atau

kesamaan jalur periwayatan dipertimbangkan.
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Kedua puluh empat, hadits ini bisa digunakan sebagai dalil bagi

kalangan yang berpendapat bahwa sarayah seperti pemerdekaan,

berbeda dari apa yang kami kemuakkan sebelumnya.

Caranya adalah dengan mengatakan, seandainya sarayah tidak

terjadi dengan pemerdekaan itu maka nilai tersebut tidak bisa ditentukan

sebagai upah pernerdekaan, narnun kengntaannya ifu bisa ditenfukan.

Jadi, sarayah terjadi dengan pemerdekaan. Penjelasannya bahwa

apabila sarayah ditangguhkan dari pemerdekaan dan tergantung pada

penenfuan harga, kernudian kefika miha yang lain mernerdekakan

bagiannya dari budak bersama, maka itu dilaksanakan, dan jika sudah

dilaksanakan maka tidak ada penenfuan nilai. Seandainya sarayah

ditangguhkan, maka penentuan nilai tidka bisa ditentukan, namun

ditentukan oleh hadits.

Kedua puluh lima Uama madzhab Hanafi berbeda pendapat

tentang pembagian pembebasan budak bersama, setelah mereka

sepakat dalam masalah fidak ada pernbagian pernerdekaan. Abu

Hanifah berpendapat bahwa ada pembagian dalam pemerdekaan

budak, sementara ulama-ulama madzhab Hanafi tidak berpendapat

seperti itu. Berdasarkan madzhab Abu Hanifah, maka bagi orang yang

diam memerdekakan budak sebagai penyisaan kepemilikian, dan

mitranya memberikan jaminan karena dia telah melakukan tindakan

merusak terhadap kepemilikannya. Ini berlaku dalam kondisi pihak yang

memerdekakan mampu atau memiliki harta. Apabila pihak yang

memerdekakan dalam kondisi susah atau tidak mempunyai harta, maka

jaminan itu gugur, dan yang tersisa adalah dua hal.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ketika pemerdekaan budak

milik bersama fidak bisa dibagikan, maka orang yang ingin

membebaskan bagiannya memerdekakan budak ifu secara ufuh dan dia

tidak memiliki pemerdekaannya. Keduanya ulama ini berpendapat
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dengan dalil hadits yang menjelaskan penentuan nilai budak. Ketika

pemerdekaan itu dibagikan maka nilainya tidak bisa ditentukan.

Kedua puluh enafft Hadits ini menunjukkan makna bahwa pihak

yang memerdekakan bagiannya dari budak milik bersama wajib

membayar harga bagian mikanya, baik secam terbuka, seperti yang

disebutkan dalam beberapa riwayat, )At q !t, ?:& "Bagian mihanya

ditentukan dengan nilai yang sesuai" kemudian dibayarkan kepada

mitranya bagiannya masing-masing, atau pun secara makna kontekstual

yang tidak diragukan, seperti yang disebutkan dalam riwayat lain.

Ini tentunya membantah madzhab yang berpendapat bahwa sisa

budak itu dimerdekakan oleh pihak baitul mal. Pendapat ini seperti yang

dikemukakan oleh hnu Sirin. Konsekuensinya adalah pembayaran

harga budak itu dibebankan bagi pihak yang kaya.

Sebagian ulama juga menyebutkan pendapat lain, yaitu bahwa

pemerdekaan orang yang memerdekakan bagiannya diselesaikan,

sedangkan bagian orang yang tidak memerdekakan budaknya

diperlakukan seperti yang diinginkan pemiliknya.

Tentang masalah ini Abdurrahman bin Yazid meriwayatkan, dia

berkata, "Dulu, aku dan Al Aswad memiliki safu budak bersama yang

pemah ikut dalam perang Qadisi5ryah dan terluka saat ifu. Kemudian

mereka ingin memerdekakan budak tersebut. Saat itu aku masih kecil.

Al Aswad lalu menceritakan masalah tersebut kepada Umar, Ialu Umar

berkata, 'Silahkan merdekakan, sedangkan Abdunahman tetap

mendapat bagiannya sampai dia memerdekakannya seperti yang kalian

lakukan atau dia mengambil bagiannya."

Dalam riwayat lain yang berasal dari Al Aswad, dia berkata,

"Dulu, aku dan saudariku memiliki satu omng budak bersama yang

terluka saat perang Qadisiyyah. Kemudian aku ingin memerdekakan

bagianku lantaran apa lrang dialami oleh budak ifu. Aku kemudian
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menceritakan masalah ifu kepada Umar, lalu dia berkata, 'Jangan kamu

merusak bagian mereka sampai mereka baligh. Kalau mereka

berkeinginan seperti yang engkau inginkan maka silakan, tapi kalau

mereka tidak mau maka jangan rusaki bagian mereka'."

Ada ulama yang mengatakan bahwa kalau saat itu Al Aswad

mau memberikan jaminan maka itu fidak sampai merusak bagian yang

lain. Sanad riwayat ini shahih, hanya saja penetapan redaksi tidak

memberikan jaminan saat mampu seperti ini perlu ditin;au kembali. Jadi,

hadits ini menegaskan bahwa pemba5nmn bagian budak miha dilakukan

saat mampu.

Kdua putuh tujuh Re&al$i JUil q * it' "UuSi* mihanya

dihargai dengan nilai yang sesuai" mengindikasikan bahwa boleh

memberlakukan asumsi atau penaksiran dalam menenfukan nilai dan ini

termasuk permasalahan yang telah disepakati bersama, sebab larangan

nash terhadap bagian-bagian penenfuan nilai untuk jangka waktu yang

lama.

Kedua puluh delapn Hadits ini digunakan sebagai dalil yang

menegaskan bahwa jaminan barang yang dirusak atau dihilangkan

diganti dengan nilai, bukan dengan b-uttg yang benfuknya sama.

Kedua puluh Sembilan, Syarat nilai atau harga yang sesuai

menuntut adanya pertimbangan nilai yang berbeda secara kebiasan dari

ciri atau sifat yang dladikan sebagai tolok ukur masyarakat.

Ketiga puluh, Hadits ini menegaskan bahwa pemerdekaan

bagian mitra dilakukan setelah mita-mihanya diberikan bagiannya
.. ,: ..- ''i:

masmg-masmg.

Yunus bin Yazid berkata dari Rabi'ah, "Aku pemah bertanya

kepadanya tentang budak yang dimiliki oleh dua omng, kemudian salah

satu dari mereka membebaskan bagian yang dimilikinya dari budak ifu,

dia menjawab, 'Pemerdekaannya itu fidak bisa diterima'." Dia
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menggiringnya pada makna bahwa pemerdekaan yang biasa berlaku

tidak diperbolehkan.

Ketiga puluh satu Secara teksfual, pengaitan pemerdekaan

dengan pemberian bagian masing-masing mika disebabkan karena

konsekuensi pemerdekaan ifu adalah penenfuan harga budak dengan

menggunakan huruf fa', kemudian pada penenfuan harga budak

dengan huruf fa' juga, yaitu pemberian bagian dan pemerdekaan.

Berdasarkan pendapat kami, yaifu bahwa itu d[alankan pada

pemerdekaan yang sama, maka pemerdekaan tidak terganfung apda

penentuan nilai dan pemberian bagian.

Mereka pun terpecah dengan mengemukakan tiga pendapat,

yaitu:

(a) Dijalankan pada bagian mita dengan pemerdekaan yang

salna;

(b) Dmerdekakan dengan pernberian nilai budak;

(c) Tergantung kondisi. Apabila nilai budak tersebut telah

diserahkan maka samyah pun berlaku sejak waktu

pemerdekaan.

Pendapat ini tentunya tidak dinafikan oleh redaksi hadits.

Ketiga puluh dua, rdal<si',1re 6 + ,t, *\p 'Jika fidak maka

dia telah memerdekakan dari budak ifu apa yang dia meredekakan" bisa

dipahami bahwa dia hanya memerdekakan bagan yang telah

dibebaskannya saja, karena hukum sebelumnya menunfut agar budak ifu

dimerdekakan secara uhrh, yakni pemderkaan orang yang mampu atau

memiliki harta, sehingga pemerdekaan yang dilakukan oleh pihak yang

tidak mampu atau tidak mernpunyai harta yang cukup tidak menuntut

hal itu.

Yang tersisa adalah, apakah sisa budak yang ada menuntut

untuk dimerdekakan atau dia mempekerjakan budak itu? Masalah ini
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perlu ditinjau. Kalangan yang berpendapat bahwa budak ihr

dipekerjakan sebagian dari mereka melarang hadits itu menjelaskan

adanya pemerdekaan pada bagian budak yang tersisa, dan itu hanya

menjelaskan pemerdekaan bagian itu saja. Sedangkan ketetapan hukum

bagian yang tersisa disimpulkan dari hadits yang lain. Pembahasan

tentang masalah ini akan dijelaskan nanti insya Allah.

*a ht * Ut JL ,e ?nt orr r;j ,;J * -ry1
'oY ,l! e'k i*Y* -* ,lt--'U ,:"r.) ',*l "; ,Js'&3

6 rk *,'#t'6Ai i9u ;q-'! rt;rt ?:; lc';'&'n
.dJe

426. Diriwayatkan dari Abu Hurairah &, dari Nabi $, beliau

bersabda, "Ehrangsiapa mernerde*akan bagian Sang dimiliki4a dan

seomng budak, maka dia harus menyelaail<ann5m dengan

hartanya. Apabila dia bdam mempunjni harla maka budak itu
ditenfukan nilainya dengan harga yang sauai, kemudian budak gng
tidak dibagi dipekeqakpp."3st

Penjelasan'

Ada beberapa masalah yang berkaitan dengan hadits ini, yaifu:

Pertama, status shahih yury dimiliki hadits ini. Hadits ini

diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih keduanya.

Ini sudah cukup sebagai landasan penilaian shahih.

337 HR. Al Bukhari dengan jalur periwayatan yang beragam, Muslim, Abu Daud, At-
Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad.
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Para ulama mengatakan bahwa ifulah tingkatan hadits yang

paling tinggi.

Bagi kalangan yang tidak berpendapat bahwa budak

dipekerjakan, berargumen tentang penilaian dha'if-nya hadits tersebut

dengan alasan yang tidak perlu dikritisi. Selain itu, mereka tidak bisa

memenuhi hadits yang sama pada kondisi-kondisi yang mereka buhfi
berdalil dengan hadits-hadits yang malah berbalik menentang mereka.

Oleh karena ifu, kami membatasinya dengan periwayatan Al Bukhari

dan Muslim untuk penilaian shahih-nya, dan tidak menjelaskannya

secara panjang lebar.

Kdua, redaksi tiW n "dari budak" mencakup budak laki-laki

maupun budak perempuan. Kata ini lebih tepat dan sesuai daripada kata

)P e "pada budak" meskipun sebagian orang mengaku bahwa kata

{it -en"akup laki-laki dan perempuan. Dalam dirwayat lain dinukil

dengan kata a:tbj {i "budak laki-laki dan budak perempuan", dan

riwayat ini unhrk bertentangan dengan maksudnya lebih dekat kepada

maksudnya. Selain itu, ini berarti bahwa kata Ufit tidak mencakup

,k'tt;J, "budak perempuan".

Ketiga, redaksi ,5W {iii "maka dia harus menyelesaikannya"

bisa menjelaskan bahwa hal itu tidak berjalan dengan pemerdekaan yang

sarna, sebab seandainya seseorang memerdekakan budaknya dengan

pemerdekaan yang sama secara sarayah, maka pemerdekaan itu akan

selesai dengan pemerdekaan tersebut berdasarkan penaksiran makna

itu. Redaksi ini menjelaskan tentang sikap menerima penyelesaian

pemerdekaan tersebut, hanya saja makna yang diperkirakan tidak ditulis,

seperti kalimat y)e fi P (maka dia harus mernberikan

kompensasi penyelesaiannya) atau yang sama dengan itu.

@ IhkamulAhkam



Keernpat, redaksi lk 'aby,r P "maka dia harus

menyelesaikannya secara ufuh" malsudnya adalah, seluruh bagian

budak secara ufuh, sebab bagian budak lainnya telah diselesaikan

dengan pemerdekaan sebelumnya, dan yang menyelesaikan seluruh

bagiannya adalah melengkapi pernerdekaan budak itu.

Kelima, redaksi 16 C "dari hartanya" mempakan dalil yang

menentang pendapat yang mengatakan, biaya pernerdekaan budak ifu

diambil dari baitul mal. Ini dari Ibnu Sirin.

Keenam, hadits ini bisa digunakan sebagai dalil oleh kalangan

yang mengatakan, bahwa mifua yang tidak memerdekakan bagian

budaknya sejak awal tidak boleh memerdekakan setelah pemerdekaan

pertama apabila memang orang pertama ifu mampu atau mempunyai

uang. Sebab kalau dia memerdekakan dan melaksanarulya maka dia

tidak akan memperoleh pemenuhan dimana diselesaikan dari hartanya.

Namun redaksi hadits tersebut mernentahkan pendapatrya. Apabila ifu

termasuk hal-hal yang tidak mensahkan pemerdekaannya, bahrara ifu

berlalan dengan panerdekaan lpng sama bagi orang pertama yang

memerdekakan, maka ifu menjadi dalil atas sarayah dengan

pemerdekaan yang sama. Tinggal kita meninjau ulang pentarjihan

makna ini dan makna yang kami kemukakan sebelumnyn dari saMa

Nabi $, -vJt t ,fi |niZZr 63tr.?'P?t ,):;6'r;E -" ij "Harsa

budak ifu ditentukan dengw nilai 5nng sauai, dan mifu-mitan5m

diberikan bagiannya masing-masing dan dia pun memerdel<akan budak

tersebut."

Sebab hadits ini secara teksfual menjelaskan adanya konsekuensi

pemerdekaan pada pemberian harga. Jadi, manakah yang lebih kuat

dari kedua dalil tersebut untuk diamalkan?

Ketujuh: Redaksi ,16 ,J k 'rby,i ,flt "maka dia harus

menyelesaikan seluruhnya dengan hartanya" menunjukkan makna tidak
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boleh mempekerjakan budak ketika pihak yang memerdekakan mampu

atau memiliki uang.

Kdelapan Redaksi i:g'i # p Lf "upubila dia tidak memeiliki

harta" s@ara teksfual menjelaskan penafian ketidakmemiliki harta

secara urnum, namun yang dimaksud adalah harta yang digunakan

untuk menyelesaikan pemerdekaan budak.

Kaenbilan redakis Xfjr ,,!:,,i;t maksudnya adalah,

mengharuskan budak ifu bekerja unfuk mernbebaskan sisa

pemerdekaannya. Namun syaratnya budak ifu udak boleh

menyeusahkannya. Dalam maslaah ini ada upaya ijtihad dan

pemberlakuan hukum berdasarkan asumsi seperti yang kami kemukakan

dalam ukuran nilai budak.

Kesepuluh, kalangan yang mengatakan bahwa budak boleh

disunrh bekerja dalam kondisi orang yang memerdekakannya

mengalami kesulitian financial menggunakan ini sebagai dalil mereka.

Namun kalangan yang berseberangan membanth pendapat mereka

dengan argumen yang telah kami kemukakan, 3nitu sabda Nabi $, i[
;p 6 q P'ii "Kalau tidak, maka dia telah memerdekakan bagian

gng telah dibebaskannyn dan budak tersebut."

Peninjauan ulang terhadap stafus shahih hadits setelah

ditetapkan terganfung pada makna mana yang lebih dikedepankan.

Maksudku makna hadits 'd& 6 4 -gr "dia memerdekakan bagian yang

telah dibebaskannya dari budak ifu" adalah, pembebesan sisa bagian

dari,.budak. Sedangkan redaksi ;i:-Lt menunjukkan makna keharusan

mernpekerjakan budak dalam kondisi kesulitan finansial. Jadi, makna

inilah yang lebih ditarjih daripada makna yang pertama.
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Jual Beli Budak Mudabbar

'u ,tr, j; ,,lG Li:L?nr ot, )t * /. /..c';,, -trv
Y,4'rl ,rr, *\t JiUt { ,yX G) ,- d'"il"b ,r-*\r
J;t bA i:* ,su,'i',ki - ;\ y {L#'6bl ,:;^*l o

.ltt p'rl;,yririq.q.e:r*Li, & I'
427. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r&, dia berkata,

"Suafu ketika seorang pria Anshar memerdekakan budaknya secara

mudabbar-dalam riwayat lain disebutkan: Nabi $ mendapat informasi

bahwa salah seorang sahabatr5n memerdekakan budaknya secam

mudabbar- sementara pria Anshar ifu fidak mempunyai harta gnng lain
(hanya budak itu). Kemudian Rasululluh # membelinya dengan harga

delapan rafus dirham, kemudian beliau mengirimkan harganya kepada

pria tersebu1."338

Penjelasan:

Ulama berbeda pendapat tentang jual beli budak mudabbar. Bagi

kalangan yang melarang melakukan hansaksi jual beli budak mudabbar,

dibantah oleh hadits ini sebab larangan yang bersifat keseluruhan

dimentahkan oleh pembolehan Snng bersifat partial. Hadits ini pun

menjelaskan dengan gambling bolehnya memperjualbelikan budak

338 93. Al Bukhari dengan redaksi yang beragam, Mtnlim dan Ahmad.
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mudabbar. Ini tentunya membantah larangan mernperjualbelikan semua

budak mudabbar.

Sedangkan kalangan yang membolehkan memperjtral belikan

budak mudabbar berada dalam satu kondisi, yaitu apabila dia

berargumen dengan hadits ini dimana dia berpendapat bahwa sernua

budak mudabbar boleh diperjuahelikan, maka dia mengatakan,. aku

berpendapat seperti ini dalam kondisi tersebut. Kenyataannya adalah

realita kondisi, yang tidak mengandung unsur umurn di dalamnya. Oleh

karena ifu, jual beli tersebut dalam kondisi seperti ifu seperti png aku

kernukakan adalah boleh. Selain itu, tdak ada dalil satu pun yang

menghambatku melarang jual beli budak mudabbar dalam kondisi ynng

lain. Ini seperti pendapat lrang dikernukakan Malik dalam kasus

bolehnya memperjualbelikan budak berkenaan dengan kasus utang

dengan perincian yang dipaparkan dalam madzhabnya. Sementara

madzhab Syafi'i membolehkan mernperjtnlbelikan budak mudabbar

secara mutlak, Wallahu A'lam-

Segala puii bagi Allah, dan shalawat serta salam sernoga

senantiasa tercurah kepada Manusia terbaik, Muhammad dan

keluarganya.

-fr'j'jj-

Telah selesai Kitab Ihkamul Ahkam
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Catatan:
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